
 

 
 

 
 
 

 

                     12.-14.08.11  
 

                                  Seifhennersdorf / Oberlausitz (Niemcy) 
 
Przedstawiciele organizacji Partysahnen oraz Augen Auf zapraszają na ósmy międzynarodowy antyrasistowski 
turniej piłki nożnej oraz finał 3 Kick Soccker, który odbędzie w Seifhennersdorf. 
 
"Piłka nożna bez granic" jest imprezą mającą za zadanie wspieranie nawiązywania kontaktów pomiędzy różnymi 
grupami, stylami życia i kulturami. Turniej stanowi niepowtarzalną okazję do cieszenia się wspólną kulturą oraz do 
rozmów na temat negatywnych zjawisk towarzyszących  piłce nożnej. Niestety przemoc, rasizm, seksizm, 
komercja, homofobia i obsesja na punkcie przynależności do konkrentych grup są w Niemczech (i nie tylko) na 
porządku dziennym zarówno na stadionie, jak i poza nim. 
 
Finał Turnieju 3Kick Soccer 2011, w którym zagrają zwycięzcy turniejów kwalifikacyjnych, w tym roku odbędzie się 
w ramach projektu „Piłka nożna bez granic“. 
 
Kilka ważnych informacji i zasad dla uczestników i uczestniczek biorących udział w turnieju: 

   
Uczestniczyć mogą wszystkie zespoły, które nie akceptują rasizmu i zgadzają się z zasadami, na których opiera się 
projekt "Piłka nożna bez granic" 

  
Korzystanie z campingu z miejscami namiotowymi jest bezpłatne i dostępne od czwartku (do dyspozycji są 
prysznice i toalety) 

  
"Piłka nożna bez granic" nie ma charakteru komercyjnego - wszelkie środki przekazane są na realizację projektu (w 
związku z czym wyżywienie i zakwaterowanie są zapewnione przez organizatorów) 

  
Nasz zespół pracuje dobrowolnie i nieodpłatnie (w razie potrzeby jesteśmy do dyspozycji uczestników i 
uczestniczek) 

  
Poza rozgrywkami sportowymi zapraszamy też na szereg wydarzeń kulturalnych (wystawy, prezentacje organizacji 
pozarządowych, dyskusje) 

  
Podczas naszego spotkania nie ma miejsca na rasizm i nazizm oraz dla osób popierających te postawy. 



 

 
Informacje ogólne 

    
Do gry uprawnione są wszytkie zespoły zarejestrowane do dnia 5 sierpnia 2011 (liczba graczy: 6 + 1), start: piątek, 
godz. 17:00 

   
Każda drużyna wyznacza kapitana, który powinien zgłosić się do organizatorów na godzinę przed rozpoczęciem 
turnieju 

  
Uwaga: w miejscu, w którym odbędzie się turniej zabrania się wnoszenia szklanych butelek oraz używania butów 
do gry w piłkę, tzw. „korków“. 
 
Kontakt i zapisy 
oliver@augenauf.net, tel.: +49 03585/468418, www.augenauf.net 
Facebook: Augen auf – like it – zgłoś się – do zobaczenia na turnieju  
Adres: Seifhennersdorfer SV, Rosa-Luxemburg-Str. 4, 02 782 Seifhennersdorf, Niemcy 

 


