
AmericAn FootbAll
bAsketbAll  bowling
soccer  swimming

tAble tennis
tennis  VolleybAll

wrestling

disciplín / Disciplines

American Football
boys
U18 - U16

Basketball
girls and boys
U18 - U16 - U14

Bowling
girls and boys
U18 - U14

Soccer
girls and boys
U17 - U15 - U13

Wrestling
boys
U18 - U14

Swimming
girls and boys
U18 - U16 - U14 - U12

Tennis
girls and boys
U18 - U14

Table Tennis
girls and boys
U18 - U16 - U14

Volleyball
girls
U17 - U15

Ceny
Účastnický poplatek bez noclehu € 200,- / tým 
 € 50,- / sportovce
Cena včasné registrace účasti bez noclehu  € 150,- / tým 
 € 35,- / sportovce
 
Stříbrný balíček  
3 noclehy (kemp nebo tělocvična) 
+ snídaně + účastnický poplatek  € 80,- / osobu
 
Zlatý balíček  
3 noclehy (hostel)  
+ snídaně + účastnický poplatek  € 120,- / osobu
 
Platinový balíček  
3 noclehy (hote 3***/4****)  
+ snídaně + účastnický poplatek  € 170,- / osobu
 
Dodatečný balíček – jídlo  
3x oběd vč. nápoje + dezert/ovoce (pá, so, ne)  
3x večeře vč. nápoje + dezert/ovoce (čt, pá, so)  € 50,- / osobu
 
 
 

Participation fee without overnights € 200,- / team
 € 50,- / athlete
Early bird participation fee without overnights € 150,- / team
 € 35,- / athlete
 
Silver package 
3 overnights (Camping or gym hall)  
+ breakfast + participation fee € 80,- / person
 
Gold package 
3 overnights (hostel)  
+ breakfast + participation fee € 120,-/ person
 
Platin Paket 
3 overnights (hotel 3***/4****)  
+ breakfast + participation fee € 170,-/ person
 
Additional F & B package 
3x lunch incl. drink + dessert/fruit (fr, sa, su) 
3x dinner incl. drink + dessert/fruit (thu, fr, sa) € 50,-/ person

Bonus za včasnou registraci 
10% do 31.3.2010 

Fees Early bird special until 
march 31, 2010: 10% OFF

www.world-sports-festival.com

July 8-11, 2010 Vienna, Austria 

 Prihlas se te´  –Sign up now ! 

 PDM Schüler- und 
 Studentenreisen GmbH

Neubaugasse 68, 1070 Wien, Austria
Tel.: + 43 1 478 80 90 - 33 
Fax: + 43 1 478 80 90 - 42
office@world-sports-festival.com
www.world-sports-festival.com 

 Přihlas se teď  – Be part of it! 

`´ 



Mládež! Sport! Akce!
6.000 sportovců – 25 národů – 9 disciplín – 1 Festival

Rád sportuješ a chceš okusit atmosféru mezinárodní soutěže? 
Přihlas sebe nebo svůj tým na World Sports Festival od 8. do 
11. července 2010 ve Vídni a Dolním Rakousku ještě dnes! 
Této sportovní akce pod záštitou UNESCO se od roku 2008 
zúčastnilo přes 8.000 sportovních nadšenců a v roce 2010 
očekáváme více než 6.000 mladých sportovců. 

Odměň se za svůj trénink a dokaž, že máš na to, překonat 
v mezinárodní atmosféře sám sebe. Protože ve společné 
soutěži nehrají barva pleti, víra či národnost žádnou roli!

Po zápasech na Tebe čekají atrakce a zábava v hráčském 
městečku Players Town. Seznam se s lidmi z celého světa. 
Zapoj se do karaoke show, přehlídky talentů a Players Party, 
které rozproudí celý sál. Vyzkoušej si v Players Townu svou 
šikovnost při bungee běhu, 360° fotbalu, speedmintonu nebo 
jízdě na býku. Navíc během několika minut můžeš dojet do 
Vídně za památkami či nákupy. 

6.000 athletes – 25 nations – 9 sports – 1 festival 

You love sports and would like to feel some international sports 
festival flair? Then sign up or register your whole team for the 
World Sports Festival (Vienna & Lower Austria, July 8-11, 2010) 
NOW! Since 2008 more than 8.000 enthusiastic sportsmen and   
-women have participated in the games under the patronage of 
the UNESCO – for 2010 we are expecting 6.000 young athletes.

Reward yourself for your training efforts and  
show everybody that you can cope within an 
international sports competition and go beyond 
your limits. In our contests colour of skin, religion 
and heritage play no role.

In Players Town action and entertainment are 
waiting for you after the matches. Get to know 
people from all over the world – join our karaoke 
and talent show – check out the Players Party 
when the crowd rocks the location. Test your skills 
in Players Town at bungeerunning, 360° soccer, 
bullriding or speedminton. In a couple of minutes 
you can reach Vienna to have some fun at sight-
seeing or shopping.

Program/program

All Inclusive
Dárek pro účastníky, vstup do festivalového areálu, přístup na 
všechny zábavní atrakce v hráčském městečku Players Town, 
účast na zahajovacím ceremoniálu, vstup na Players Party, 
používání kyvadlové dopravy, rozhodčí, haly a hřiště, první 
pomoc a oficiální akreditace
Participant’s gift, admission to festival area, use of all fun acti-
vities at Player’s Town, participation in the opening ceremony, 
entrance to Player’s Party, shuttle service, referees, sports halls 
and courts, medical care, official accreditation

Navštivte naši stránku world-sports-festival.com, kde najdete 
novinky, videa, fotky, webový obchůdek se skvělými tričky & 
ještě mnohem víc nebo se můžete stát členem naší oficiální 
Facebookové komunity!
Visit our website www.world-sports-festival.com where you can 
find news, videos, pics and our webshop containing cool T-shirts 
and other stuff. Join our official facebook community there!

Čt / Thur  Registrace Registration
8. července / July 8 Karaoke show Karaoke Show
 Šniclpárty Schnitzelparty

Pá  / Fri Vyřazovací zápasy Tournaments
9. července / July 9 Zahajovací ceremoniál  Opening Ceremony
 Těstovinová párty Pasta Party

So / Sat Vyřazovací zápasy Tournaments
10. července / July 10 Players Party Players Party
 Mezinárodní  Int. Foodcorner  
 kulinářský koutek

Ne / Sun Finále Finals
11. července / July 11 Vyhlášení vítězů  Award Ceremonies

Check out our other highlights:

May 22.–24. ´10
Soccer Tournament
Boys U13-U16

August 2.– 6. ´10
Soccer Tournament
Boys Under 14

Trainings-Camps  
in Hollabrunn

Leistungstests
efficency tests

For more information visit www.pdmsports.com

Player’s Town

Y outh ! Sports ! Event !

Opening Ceremony 2009


