
W tym roku Szkolny Turniej Gier STG 2014 rozegrany zostanie w nowej, atrakcyjnej formule.

Turniej odbędzie się 30 kwietnia 2014

W tym dniu przewidziany jest „D

Jedyną grą na turnieju będzie League of Legends.

Zapraszamy do udziału w konkursie

reprezentującej dane Gimnazjum. Zgłos

 

Szkoła:………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Nazwa zespołu:…………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Skład zespołu (na pierwszej pozycji Kapitan 

decyzji w imieniu Zespołu) 

Imię i nazwisko gracza 

 

 

 

 

 

W tym roku Szkolny Turniej Gier STG 2014 rozegrany zostanie w nowej, atrakcyjnej formule.

Turniej odbędzie się 30 kwietnia 2014, w gabinecie nr 20, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych

„Dzień otwarty” w naszej szkole dla Uczniów okolicznych G

Jedyną grą na turnieju będzie League of Legends. 

Zapraszamy do udziału w konkursie; wytypowany przez Nauczyciela Informatyki,  5-

Zgłoszenie prosimy przesłać na adres pbalik@interia.pl

poniższego wzoru: 

Szkoła:………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nazwa zespołu:…………………………………………………………………………………………………………………………………..

zycji Kapitan – osoba uprawniona do losowania i podejmowania 

 Adres-email Nick w grze

 

 

 

 

 

Przebieg rozgrywek 

będzie uwarunkowana ilością zgłoszonych 

Dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej 

przewidziane jest 

drużyny w turnieju. 

Wszelkie informacje pod numerem telefonu 

604434727 lub adresem 

(Piotr Balik)

Przewidywane godziny przeprowadzenia 

turnieju to 9.00

W załączeniu przesyłamy regulamin konkursu.

 Wszystkie informacje o turnieju dostępne są 

również na naszej stronie internetowej 

http://www.zspilowa.pl/pl/konkursy.php

Dla zwycięzców i uczestników turnieju 

przewidziane są nagrody !

Serdecznie Zapraszamy !

W tym roku Szkolny Turniej Gier STG 2014 rozegrany zostanie w nowej, atrakcyjnej formule. 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej.  

dla Uczniów okolicznych Gimnazjów.  

-osobowy skład drużyny 

pbalik@interia.pl  (do dnia 25.04.2014) wg 

Szkoła:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nazwa zespołu:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

osoba uprawniona do losowania i podejmowania 

Nick w grze 

 

 

 

 

 

 

 

Przebieg rozgrywek i ilość rozegranych meczy 

będzie uwarunkowana ilością zgłoszonych 

zespołów. 

Dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej 

przewidziane jest również jedno miejsce dla 

drużyny w turnieju.  

Wszelkie informacje pod numerem telefonu 

604434727 lub adresem pbalik@interia.pl 

(Piotr Balik) 

e godziny przeprowadzenia 

turnieju to 9.00-14.00.  

W załączeniu przesyłamy regulamin konkursu. 

Wszystkie informacje o turnieju dostępne są 

również na naszej stronie internetowej 

http://www.zspilowa.pl/pl/konkursy.php 

Dla zwycięzców i uczestników turnieju 

przewidziane są nagrody !  

Serdecznie Zapraszamy ! !! 

  


