KVK JUPILER CUP 2018
De derde editie van de KVK Jupiler Cup belooft een onvergetelijke
dag te worden waarin je zal worden ondergedompeld in een
sfeervolle voetbalambiance. Voetbal, gezelligheid, sportiviteit en
respect krijgen de aandacht. De KVK Jupiler Cup staat voor een dag
vol voetbalplezier. Dit is de ideale kans om je talent te tonen en je
team naar de overwinning te trappen.

Weversstraat z/n
8500 Kortrijk

Zaterdag
2 juni 2018
Van 9:00 tot …

Op zaterdag 2 juni 2018 organiseert KV Kortrijk voor de derde maal haar
recreatief tornooi. Bij deze nodigen wij u dan ook uit om samen met uw
vrienden deel te nemen aan dit fantastisch tornooi en met hen te genieten van
een leuke dag vol voetbalplezier. Verder zorgen wij voor de gezelligheid met
een streepje muziek en een leuke zomerbar!

CONCEPT
De teams zullen op de perfect uitgeruste kunstgrasvelden van de KVK
Jeugdacademie strijden om de felbegeerde prijzen mee naar huis te nemen.
De wedstrijden duren telkens 15 minuten en worden gespeeld op kleine
veldjes met duiveltjesdoelen. Er wordt 5v5 gespeeld en de ploegen mogen uit
5 tot maximaal 10 spelers bestaan waarvan 1 keeper.
De aftrap van het tornooi is voorzien om 09:00 en de finale vangt aan
omstreeks 18:30.

FOOD AND DRINKS
Tijdens het evenement is er de mogelijkheid om te genieten van lekker eten en
is er een ruim aanbod aan dranken voorzien. Door de KVK Jeugdacademie uit
te rusten met een terras slagen we erin om van ons complex een heerlijke
zomerbar te maken zodat ook de supporters kunnen genieten tijdens dit
fantastisch event.

PRICE AND PRICES
Het inschrijvingsgeld bedraagt €80 incl. verzekering. Onder de winnaars zal
een mooie prijzenpot verdeeld worden met prachtige trofeeën en tal van
andere prijzen.
Voor de winnaars van het tornooi is er een arrangement voorzien van Jupiler
voor 25-30 personen tijdens de WK-wedstrijd België – Engeland. Tijdens deze
wedstrijd zal er een overheerlijke BBQ en een lekker biertje aangeboden
worden bij iemand thuis.
Voor de verliezende finalisten is er een fantastische group-experience op KVK
voor 10 personen tijdens een niet-topper naar keuze. Dit in tribune 4 en
bovenop de tickets krijgt het team nog drank- en snackbonnen. De ploeg die
op plaats 3 eindigt ontvangt 10 ticket-vouchers voor een niet-topper naar
keuze op KVK.

SIGN UP!
Wil jij graag samen met je vrienden deelnemen aan deze activiteit? Klik dan
hier om je meteen in te schrijven of surf naar de website jeugd.kvk.be voor
meer info. Na inschrijving via het formulier wordt u door één van onze
verantwoordelijken gecontacteerd. Bel voor meer info naar 0470 02 12 94 /
0478 13 11 42 of mail naar cup@kvk.be
Inschrijven kan tot vrijdag 18 mei 2018.
Bij twijfel raadpleeg dan zeker de sfeerfoto’s en filmpjes van de vorige
geslaagde edities! Wij hopen jullie met één of meerdere teams op ons toernooi
te mogen begroeten.

IT’S ALL ABOUT THE PLAYER!

