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Szanowni Koledzy i Koleżanki! 

W imieniu o�cjalnych organizatorów największego na świecie turnieju piłki nożnej adresowanego wyłącznie do 
pracowników państwowych mam wielką przyjemność zaprosić Państwa departament/zespół do udziału w 39. 
corocznym Światowym Turnieju Halowej Piłki Nożnej Drużyn Policyjnych (World Peace Indoor Soccer 
Tournament – WPIST), który odbędzie się w październiku w Holandii.

Edycja Turnieju w 2019 roku okazała się wielkim sukcesem dzięki entuzjastycznemu udziałowi 2.900 
pracowników państwowych z ponad 52 krajów. O puchar mistrzowski w cztery różnych kategoriach walczyło 
ponad 200 drużyn piłkarskich.

Drużyny rozważające udział w Turnieju WPIST po raz pierwszy mogą uzyskać więcej informacji na temat historii 
imprezy i obejrzeć �lmy zarejestrowane podczas rozgrywek po adresem www.wpist.eu.  

W tym roku Światowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Drużyn Policyjnych będzie trwał od poniedziałku, 4. 
października do piątku, 8. października 2021 roku włącznie. 

Światowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Drużyn Policyjnych jest jedynym na świecie turniejem halowej piłki 
nożnej (futsalu) przeznaczonym dla drużyn złożonych wyłącznie z pracowników państwowych.
W Światowym Turnieju Halowej Piłki Nożnej Drużyn Policyjnych udział brać mogą: funkcjonariusze policji, 
strażacy, celnicy, pracownicy wojska, urzędów podatkowych, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, samorządów 
wszystkich szczebli oraz pracownicy różnych ministerstw. 

Podczas turnieju każda drużyna będzie musiała stawić czoła niektórym z najbardziej ambitnych drużyn 
piłkarskich złożonych z pracowników państwowych z ponad 50 państw. Jest to również największy turniej 
piłkarski z udziałem pracowników państwowych na świecie, przy zachowaniu najniższych kosztów 
uczestnictwa. Takie niepowtarzalne połączenie zalet organizatorzy wypracowują już od 38 lat.

www.wpist.eu
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Turniej
Rozgrywki turniejowe będą prowadzone w sześciu halach sportowych w Eibergen, Groenlo i 
Lichtenvoorde. Zespoły będą składały się z 5 graczy z bramkarzem włącznie (zgodnie z zasadami 
futsalu).  Rozgrywki odbędą się w następujących kategoriach:

• Turniej mężczyzn (98 drużyny)
• Turniej kobiet (32 drużyn)
• Turniej mężczyzn 35+ (64 drużyn)
• Turniej mężczyzn 45+ (24 drużyn)

Powierzchnia boiska jest syntetyczna. Mecze turniejowe będą rozgrywane przez trzy dni. 
W pasjonujących meczach Turnieju WPIST udział weźmie ponad 200 drużyn z ponad 50 państw. 
W tym roku spodziewany jest udział drużyn z Europy, Australii, Afryki, Azji oraz obu Ameryk. 

Do 10 osób w delegacjach spoza Europy otrzyma zakwaterowanie w bungalowach i wyżywienie 
(śniadania i kolacje) całkowicie BEZPŁATNIE w dniach od 4. do 8. października 2021 roku.

www.wpist.eu
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Zakwaterowanie
Ośrodek Marveld
Marveld jest pięciogwiazdkowym ośrodkiem oferującym noclegi w bungalowach i hotelu położonym w Geldrii, 
czyli największej prowincji Holandii,  w pobliżu granicy z Niemcami. W ośrodku dostępne są różne bary, 
restauracje, lokale oferujące dania na wynos, hala sportowa, dyskoteki i supermarket. Goście mają do dyspozycji 
korty tenisowe w hali i na wolnym powietrzu, kort do squasha, pole golfowe (9 i 18 dołków), subtropikalny basen 
ze zjeżdżalniami, basen treningowy, przystosowany także do rozgrywania zawodów, zjeżdżalnię Crazy Cone, 
kręgielnię, pole do mini golfa, saunę, przejażdżki konne oraz wypożyczalnię rowerów. 

1. Marveld – podstawowe domki alu typu 27
Uczestnicy mogą wybierać miedzy domkami 3- i 4- osobowymi. W domkach dostępny jest salon, prysznic, 
toaleta, kuchnia z pełnym wyposażeniem i 2 sypialnie. Kuchnia wyposażona jest w lodówkę, kuchenkę 
gazową, mikrofalówkę oraz ekspres do kawy. We wszystkich domkach znajduje się telewizor płaskoekranowy 
udostępniający kanały międzynarodowe i �lmowe z odtwarzaczem płyt DVD i CD. Można również korzystać z 
sieci Wi-Fi. 

3. Marveld **** – bungalowy 
Uczestnicy mają do dyspozycji luksusowe, czterogwiazdowe bungalowy dla 5, 6, 8 lub 9 osób.  W bungalowach 
dostępny jest komfortowy salon, 1 lub dwie łazienki z toaletą, w pełni wyposażona kuchnia oraz 2, 3 lub 4 
dwuosobowe sypialnie. Kuchnia wyposażona jest w 1 lub 2 lodówki, zmywarkę do naczyń, kuchenkę gazową, 
mikrofalówkę oraz ekspres do kawy. We wszystkich bungalowach znajduje się telewizor płaskoekranowy 
udostępniający kanały międzynarodowe i �lmowe z odtwarzaczem płyt DVD i CD. Można również korzystać z sieci 
Wi-Fi. 

*ograniczony

2. Marveld Achterhoek chalets
Uczestnicy mogą wybierać miedzy domkami 6- osobowymi. W domkach dostępny jest salon, prysznic, toaleta, 
kuchnia z pełnym wyposażeniem i 3 sypialnie. Kuchnia wyposażona jest w lodówkę, kuchenkę gazową, mikro-
falówkę oraz ekspres do kawy. We wszystkich domkach znajduje się telewizor płaskoekranowy udostępniający 
kanały międzynarodowe i �lmowe z odtwarzaczem płyt DVD i CD. Można również korzystać z sieci Wi-Fi. 
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4. Marveld ***** – bungalowy luksusowe
Oprócz opisanych wyżej bungalowów czterogwiazdkowych goście mogą się również zdecydować na jeden 
z bungalowów pięciogwiazdkowych dla 7 osób, w których dostępne jest wymienione powyżej wyposażenie 
uzupełnione o saunę prywatne jacuzzi. Niektóre z pięciogwiazdkowych bungalowów są również 
wyposażone w dodatkowe solarium.

6. Havezathe Marveld ***** – najwyższej klasy nowy hotel
W tym roku oferujemy uczestnikom wspaniałe apartamenty hotelowe dla 4 osób w nowym pięciogwiazdkowym 
hotelu najwyższej klasy Havezathe Marveld. Ten komfortowy hotel jest położony w granicach ośrodka Marveld. 
Apartamenty mają 2 przestronne dwuosobowe sypialnie z wielkimi płaskoekranowymi telewizorami. Oprócz 
tego w każdym apartamencie dostępny jest duży salon z otwartym kominkiem, balkonem, płaskoekranowym 
telewizorem, sejfem i aneksem kuchennym z kuchenką, mikrofalówką, lodówką i ekspresem do kawy. 
Apartament wyposażony jest również w luksusową łazienkę. Bardzo przestronne łazienki udostępniają wannę 
bąbelkową, prysznic, toaletę i suszarkę do włosów. Oczywiście wszystkie apartamenty posiadają nowoczesną 
klimatyzację. Dodatkowo do dyspozycji gości hotelowych są: sieć Wi-Fi, basen, sauna i łaźnie tureckie. Ponadto 
goście hotelowi mogą korzystać z całej infrastruktury ośrodka Marveld. 

5. Marveld Luxury ***** superior Bungalows 
Oprócz opisanych wyżej bungalowów czterogwiazdkowych goście mogą się również zdecydować na jeden 
z bungalowów pięciogwiazdkowych dla 10 osób, w których dostępne jest wymienione powyżej 
wyposażenie uzupełnione, kabina parowa  o saunę prywatne jacuzzi. 

www.wpist.euInformation concerning the Marveld resort 
can be found at www.wpist.eu
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Ceny noclegów w ośrodku Marveld
Bungalowy, domki i hotel:

1. Cena 4 noclegów podczas rozgrywanego w trakcie tygodnia Turnieju wynosi: € 101 za osobę w 
podstawowym domku alu typu 27 w dniach 4-8 października, 2021 r. 

2. Cena 4 noclegów podczas rozgrywanego w trakcie tygodnia Turnieju wynosi: € 110 za osobę w 
Achterhoek chalet w dniach 4-8 października, 2021 r. 

3. Cena 4 noclegów podczas rozgrywanego w trakcie tygodnia Turnieju wynosi: € 133 za osobę w 
czterogwiazdkowym bungalowie w dniach 4-8 października, 2021 r. 

4. Cena 4 noclegów podczas rozgrywanego w trakcie tygodnia Turnieju wynosi: € 153 za osobę w 
pięciogwiazdkowym bungalowie w dniach 4-8 października, 2021 r. 

5. Cena 4 noclegów podczas rozgrywanego w trakcie tygodnia Turnieju wynosi: € 158 za osobę w 
pięciogwiazdkowym bungalowie superior w dniach 4-8 października, 2021 r. 

6. Cena 4 noclegów podczas rozgrywanego w trakcie tygodnia Turnieju wynosi: € 195 za osobę w 
pięciogwiazdkowym hotelu najwyższej klasy Marveld w dniach 4-8 października, 2021 r. 

Ceny obejmują:
• zakwaterowanie w domkach, bungalowach lub hotelu w ośrodku Marveld;
• 4 śniadania w samoobsługowym bufecie;
• 4 kolacje w samoobsługowym bufecie;
• wypożyczenie poszewki na poduszkę, prześcieradła i poszwy na kołdrę (w bungalowach i domkach nie 
 ma ręczników), w hotelu wszystkie te elementy są zawarte w cenie; 
• nieograniczony dostęp do tropikalnej pływalni i innych basenów;
• trofeum dla każdej drużyny;
• poczęstunek i drinki dla przewodniczącego delegacji / kapitana drużyny podczas spotkania kapitanów 
 drużyn uczestniczących w Turnieju w poniedziałek, 4. października, późnym popołudniem;
• odznakę i promocyjna smycz dla każdego uczestnika;
• codzienne imprezy z muzyką na żywo;
• wspaniałe ceremonie otwarcia i zamknięcia; 
• darmowy wstęp na dyskoteki i imprezy;
• podatek turystyczny;
• dodatkowo dla gości hotelu Marveld: darmowy wstęp na saunę, tureckie 
 łaźnie parowe i basen w hotelu Marveld.
Istnieje też możliwość zarezerwowania dodatkowych noclegów podczas tygodnia 
lub weekendu poprzedzającego Turniej za następujące ceny:

1.  € 29,00 za nocleg jednej osoby w podstawowych domkach alu typu 27
2.  € 31,00 za nocleg jednej osoby w Achterhoek chalet
3.  € 34,00 za nocleg jednej osoby w bungalowach czterogwiazdkowych
4.  € 38,00 za nocleg jednej osoby w bungalowach pięciogwiazdkowych
5.  € 39,00 za nocleg jednej osoby w bungalowach pięciogwiazdkowych superior
6.  € 46,00 za nocleg jednej osoby w pięciogwiazdkowym hotelu

WORLD  Peace  INDOOR

Na specjalną prośbę hotel 
Marveld udostępni 
noclegi również po 
zakończeniu Turnieju.

*ograniczony

Ceny dodatkowych noclegów 
nie obejmują posiłków   

www.wpist.eu
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Opcje płatności za zakwaterowanie
Opcja 1: Płatność po przybyciu na miejsce. 
Należność za noclegi w domku, bungalowie lub hotelu można uregulować po przybyciu na miejsce w 
październiku 2021 roku. 

Opcja 2: Rezerwacja uprzywilejowana: 
Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego i otrzymaniu faktury od organizatorów należy uregulować należność 
za noclegi podczas Turnieju WPIST przelewem bankowym przed dniem 1. września 2021 roku. 

Zalety rezerwacji uprzywilejowanej:
o brak konieczności przewożenia gotówki;
o uniknięcie czekania w długich kolejkach po przyjeździe na miejsce; 
o drużyna może się bezzwłocznie zakwaterować w domku, bungalowie lub hotelu.

Opłata turniejowa
185 euro za drużynę (do zapłaty przed 1. lipca 2021 roku). 

Przewóz do/z lotniska

Drużyny przylatujące do portów lotniczych w Amsterdamie lub Düsseldor�e mogą skorzystać z wygodnego 
transportu lotniskowego.

Przewóz na oraz z lotniska przylotu/odlotu kosztuje €57,50 za osobę w obie strony. Cena €57,50 obejmuje 
codzienny transport z ośrodka Marveld do wszystkich hal sportowych. Opłaty za transport należy wnosić 
bezpośrednio do �rmy transportowej. Ponadto o planowanej podróży oraz wielkości grupy należy jak 
najszybciej powiadomić organizatorów.  

Komitet organizacyjny organizuje różne wycieczki do miast w Holandii. Informacje na ten temat podamy w 
późniejszym terminie.  

Udział i rezerwacje drużyny
Drużyny mające zamiar wziąć udział w 38. Światowym Turnieju Halowej Piłki Nożnej Drużyn Policyjnych 
muszą przesłać formularz zgłoszeniowy do dnia 1. lipca 2021 roku. 

Drużyny będą rejestrowane i otrzymają rezerwacje noclegów w kolejności ich zgłaszania. Zgłoszenie 
można przesłać tradycyjną pocztą, pocztą e-mail lub faksem. 

www.wpist.eu
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Wiza
Jeśli do wjazdu drużyny do Holandii niezbędna jest wiza, należy przesłać organizatorom Turnieju WPIST listę 
wszystkich członków delegacji do dnia 1. lipca 2021 roku.

Lista musi zawierać imiona, nazwiska, daty urodzenia, numery paszportów oraz daty wydania i ważności 
paszportów wszystkich członków delegacji.

Procedury wizowe w ambasadach Holandii są bardzo restrykcyjnie przestrzegane i z tego względu 
podkreślamy konieczność terminowego złożenia wniosków wizowych. Więcej informacji na temat procedur 
wizowych można uzyskać na witrynie www.wpist.eu

Z niecierpliwością oczekujemy spotkania ze wszystkimi drużynami w październiku 2021!

Ważne: Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody lub obrażenia powstałe podczas Turnieju 
lub w wyniku udziału w nim. Uczestnicy biorą udział w Turnieju na własne ryzyko. Uczestnikom Turnieju 
zalecamy posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia medycznego i/lub podróżnego. 

Z poważaniem,

Harry Engels
Wiceprzewodniczący 
Światowy Turniej Halowej 
Piłki Nożnej Drużyn Policyjnych

Więcej informacji, zdjęć i �lmów znaleźć 
można na witrynie pod 
adresem www.wpist.eu

www.wpist.euFor more information, photographs and videos, 
please log on to our web site at www.wpist.eu
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