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Президентам федерацій волейболу 

адміністративно-територіальних одиниць України, 

керівникам волейбольних клубів та команд, 

які беруть участь у чемпіонаті та 

Кубку України в сезоні 2016-2017 рр. 

Шановні колеги! 

У зв'язку з проведенням ряду заходів по відзначенню 25-ої річниці Федерації 

волейболу України планується видати волейбольний журнал. 

Просимо вас надати для журналу: 

- по федераціям; 

Фото та інтерв'ю президента Федерація. 

Короткий огляд волейбольного життя в регіоні за період Незалежності. 

Фото членів виконавчого органу Федерації, їхні посади із зазначенням сфери 

відповідальності. 

- по клубах (командах): 

Логотип клубу. 

Коротка історія клубу. 

Поштові реквізити клубу, електронної пошти та сайту, адреси тренувального да домашнього 
ігрового залів. 

Фото керівництва клубу з прізвищами і посадами. 

Професійні фото: 

- загального складу команди (з переліком осіб); 

- три ігрових епізоди команди. 

Прізвища гравців, ім'я, рік народження, звання, амплуа, зріст, висота з'йому та блоку. 
Логотипи спонсорів клубу 

- Звертаємо Вашу увагу на те, що фотографії, які ви будете надсилати мають бути 

високої професійної якості, тому що журнал буде розповсюджуватись не тільки в 

Україні, але і для міжнародної волейбольної спільноти. 

- В журналі будуть розміщені команди суперліги, вищої та першої ліги чемпіонату 
України (орієнтовно 60 команд). 

- Термін подачі матеріалів до 20 листопада 2016 року, термін здійснення оплати -
до 05 грудня 2016 року. 

- Випуск журналу - 20 грудня 2016 року. 

- Ціна 1 екземпляра - 45.00 грн. при замовленні від 25 шт. на клуб. 

Відповідальний за підготовку та випуск видання - "Спортивна студія "ДІЯ", м. 

Вінниця, вул. Генерала Арабея, 3/214, тел. 097-48-11-996. 

Електронна адреса: іоштіа1о1Уо11еуЬаП@,етаі1.сот 

Платіжні реквізити: 11 ЇМ Ірушоаеико В.Л., р/р 26008000247602 ПАТ «Укрсоцбанк» 

м. Київ, МФО 300023, код ЄДРП0У 1630802535, 

або на картку Приватбанку № 4149 4978 5798 3334, Дімітрієва Яна. 

З повагою, 

Генеральний секретар Ф В У . 1 1 < / л. А.В. Сотніков 


