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Silesia Business & Life Golf Cup to 
wydarzenie, które na stałe wpisane 
zostało w  kalendarz imprez kultu-

ralno-sportowych w  Polsce z  akcentem 
zagranicznym. Event ten łączy pasję gry 
w  golfa z  niezwykłymi atrakcjami mu-
zycznymi, modowymi, a  tym samym 
przyciąga w jedno miejsce wiele wspania-
łych sław świata biznesu, sportu i telewi-
zji. – Nasz turniej golfowy organizujemy 
już od kilku dobrych lat. Pierwszy odbył się 
w maju 2011 roku i za każdym razem jest 
coraz lepszy. Jesteśmy dumni z tego, co osią-
gnęliśmy, bo staliśmy się prawdziwą mar-
ką, nie tylko na Śląsku, ale i w Polsce. Nad 
turniejem od paru lat patronat sprawuje 
Polski Komitet Olimpijski.  To, że zjeżdżają 
do nas wspaniali goście ze wszystkich stron 
naszego kraju z pewnością mówi samo za 
siebie – podkreśla Klaudiusz Sevkovic, 
project manager i główny organizator Si-
lesia Business&Life Golf Cup 2017 i doda-

je: – Na pewno nie rozczarujemy nikogo te-
goroczną edycją turnieju. Przygotowaliśmy 
wiele niespodzianek i  gwarantujemy, że 
wszystko będzie dopięte na ostatni guzik ze 
sporą dawką rozrywki i dobrego humoru.

VII edycja Silesia Business & Life Golf 
Cup składa się z  czterech turniejów eli-
minacyjnych oraz wielkiego finału. Dwa 
z turniejów eliminacyjnych już się odbyły 
poza granicami naszego kraju – w  pięk-
nej i słonecznej Hiszpanii. Pierwszy miał 
miejsce w  grudniu 2016 r. na niezwykle 
malowniczej wyspie Gran Canaria. Zwy-
cięzcy otrzymali puchary oraz wspania-
łe nagrody rzeczowe. Oczywiście osoby, 
które zajęły pierwsze miejsca otrzymały 
gwarantowany udział w lipcowym turnie-
ju finałowym. Drugi turniej eliminacyjny 
tego sezonu został rozegrany na konty-
nencie azjatyckim w Tajlandii. Nasi goście 
i  zawodnicy mieli przyjemność zagrania 
w  Azji, w  miejscowości Hua Hin. Nasz 

turniej eliminacyjny rozegraliśmy na po-
lach golfowych Black Mountains i  Bany-
an, gdzie rozgrywane są światowe turnieje 
PGA Golf.

Ale to dopiero początek zabawy. Przed 
nami kolejne turnieje eliminacyjne: naj-
bliższy, 13-14 maja, na polu golfowym 
First Warsaw Golf w Rajszewie. Na zwy-
cięzców pierwszych miejsc czekają przy-
gotowane cenne nagrody oraz vouchery 
uprawniające do gry w  turnieju finało-
wym. W  turniejach hole in one golfiści 
będą mogli wygrać tygodniowe wyjazdy 
na Gran Canarię. Jest o co walczyć!

Kolejny turniej eliminacyjny odbędzie 
się w dniach 17-18 czerwca na polu Sier-
ra Golf Club w Pętkowicach koło Wejhe-
rowa. W  wydarzeniu tym weźmie udział 
120 zawodników. – Będzie to nasz drugi 
turniej na Pomorzu mający na celu zachę-
cić golfistów z  tego regionu do rywalizacji 
o wejście do finału – mówi Klaudiusz Se-
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vkovic i  dodaje: – Dla uczestników tych 
eliminacji również zostanie przygotowa-
ny konkurs hole in one, a dla zwycięzców 
poszczególnych kategorii nagrodą będzie 
tygodniowy wyjazd na wyspę Gran Cana-
ria, a także vouchery gwarantujące miejsce 
w turnieju finałowym, cenne puchary oraz 
wiele nagród rzeczowych.

Największym i  zarazem najważniej-
szym wydarzeniem będzie Finał Silesia 
Business & Life Golf Cup 2017, który 
odbędzie się 8 lipca na śląskim polu gol-
fowym w  Siemianowicach Śląskich. Aby 
urozmaicić wydarzenie, impreza podzie-
lona zostanie na trzy etapy. Z  samego 
rana wszyscy uczestnicy turnieju zosta-
ną uroczyście powitani oraz zaproszeni 
na wspólne śniadanie. Każdy zawodnik 
otrzyma cenny pakiet startowy, a następ-
nie rozpoczną grę. Aby zapewnić jeszcze 
więcej emocji, podczas turnieju zostaną 
zorganizowane dodatkowe konkursy takie 
jak longest driver, nearest to the pin oraz 
hole in one, w których do wygrania bę-
dzie mnóstwo cennych nagród o wartości 
przekraczającej kilkaset tysięcy złotych.

– Druga część wydarzenia przyciągnie 
osoby nie tylko związane z  golfem. Będą 
nam towarzyszyć znakomitości ze świa-
ta mody, biznesu i  rozrywki. Aby ta część 
mogła się odbyć, budujemy specjalną infra-
strukturę na polu golfowym wraz ze spe-
cjalną sceną – mówi główny organizator 

wydarzenia Klaudiusz Sevkovic. Co wię-
cej, dla gości zagrają i  zaśpiewają: Antek 
Smykiewicz, Monika Lewczuk i  wielu 
innych ciekawych artystów. Ze strony ga-
stronomicznej zapowiada się prawdziwa 
uczta smaku; przewidziano także degusta-
cje wyśmienitych alkoholi. Po południu 
do grona gości dołączą również zawod-
nicy, a wśród nich Jurek Dudek, Mariusz 
Czerkawski, Michał i Mateusz Ligoccy. Tę 
część wydarzenia zakończy wręczenie na-
gród dla zwycięzców turnieju.

Ostatnim, tym razem relaksującym 
już etapem Silesia Business & Life Golf 
Cup, kończącym tegoroczną, siódmą edy-
cję turnieju, będzie after party. Podczas 
wieczornej imprezy goście oraz zawodni-
cy wspólnie będą świętować i bawić się do 
białego rana, bo po tak zaciętej rywalizacji 
trzeba przecież koniecznie odpocząć.

Silesia Business & Life jest inny, jedy-
ny w  swoim rodzaju i  niezwykły. Skupia 
w  jednym miejscu i  czasie najlepszych 
polskich golfistów, a także wielu artystów 
i osobistości ze świata mody, kultury, poli-
tyki, rozrywki i sportu. Za każdym razem 
w organizację wydarzenia redakcja pisma 
Silesia Busines & Life angażuje wiele re-

nomowanych firm i  znanych marek oraz 
nieprzerwanie stara się zaoferować swoim 
gościom niezapomniane atrakcje i nagro-
dy. To, co wyróżnia Silesia Business & Life 
Golf Cup na tle innych tego typu imprez, 
to przede wszystkim integrowanie róż-
nych środowisk wokół jednej i  tej samej 
dziedziny sportu – golfa. Jest to wielowy-
miarowa integracja w niezwykle sprzyja-
jących ku temu warunkach i we wspania-
łej atmosferze. – Za każdym razem Silesia 
Business & Life Golf Cup zaskakuje swymi 
pomysłami, oprawą artystyczną i muzycz-
ną, nowymi trendami i  ekskluzywnością. 
Co roku uczestnicy turnieju konfrontują 
swe umiejętności, doskonalą je i co najważ-
niejsze – zarażają innych tą pozytywną 
energią – komentuje Klaudiusz Sevkovic 
i zapewnia: – Śląsk to region o wielkim po-
tencjale. Chcemy z  tego skorzystać. Silesia 
Business & Life Golf Cup to świetna rekla-
ma dla naszego regionu. Łączy rywalizację, 
dobrą zabawę, relaks i  zapewnia świetnie 
spędzony czas w  elitarnym gronie. Czego 
chcieć więcej? 

Relację tv oraz mnóstwo galerii z każ-
dego eventu można znaleźć na naszych 
stronach: 

www.silesiabl.pl
www.silesiaevent.pl
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