Komunikat prasowy
Warszawa, sierpień 2016 r.
INFORMACJA PRASOWA
Projekt „Sport i Plaża” w Royal Wilanów
Tuż po Olimpiadzie, czas na kolejne sportowe emocje, tym razem
na nieco mniejszą skalę. 27 i 28 sierpnia i 4 września odbędzie się
w Wilanowie turniej siatkówki plażowej organizowany przez
Centrum Promocji Plażowej Piłki Siatkowej i Royal Wilanów, we
współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz Burmistrzem
Dzielnicy Wilanów.
W

specjalnie

przygotowanym

miasteczku

siatkarskim,

na

dwóch

profesjonalnych boiskach, w Royal Wilanów przy ul. Klimczaka 1 i na plaży
w Wilanowie, zmierzą się ze sobą drużyny amatorskich zawodników.
Turniej otwarty jest zarówno dla młodych entuzjastów tego sportu jak i
tych z większym doświadczeniem – będą w nim uczestniczyć osoby w
wieku od 14 do 60 lat.
Zawody odbędą się w 6 kategoriach – Open męski i żeński (bez
ograniczeń wiekowych), Mixt (dla par mieszanych), Old boy (dla mężczyzn
powyżej 40 roku życia) i Junior chłopcy i dziewczęta (dla młodzieży
szkolnej w wieku do 19 lat).
Ponad 200 zawodników będzie konkurować o nagrody finansowe i
rzeczowe, których łączna pula wyniesie niespotykane w amatorskich
turniejach 15 000 zł.
Wydarzeniu będą towarzyszyły gry, zabawy i konkursy z nagrodami dla
publiczności, w tym dla najmłodszych.
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Ostatnie ciepłe weekendy lata to znakomity moment na cieszenie się
typowo wakacyjnym sportem jakim jest siatkówka plażowa i aktywne
spędzenie czasu całą rodziną.
***

Dodatkowe informacje:
Inwestor
Grupa Capital Park jest doświadczonym i aktywnym inwestorem i deweloperem
działającym na rynku nieruchomości w Polsce od ponad dziesięciu lat, specjalizującym się
w wyszukiwaniu i wykorzystywaniu okazji rynkowych (ang. opportunistic investor).
Głównym przedmiotem działalności Grupy jest nabywanie nieruchomości ze znacznym
potencjałem budowy wartości, np. poprzez zmianę warunków zagospodarowania
przestrzennego lub uzyskanie pozwolenia na budowę, budowę nowych lub przebudowę
istniejących obiektów, lub poprawę zarządzania istniejącymi budynkami.
Capital Park osiąga dochody z najmu oraz ze sprzedaży nieruchomości lub produktów
inwestycyjnych opartych na nieruchomościach. Grupa aktywnie poszukuje możliwości
zakupu nowych projektów nieruchomościowych oraz nowych źródeł dochodów i wzrostu
wartości w obszarach rynku charakteryzujących się dużym potencjałem rozwoju. Od
rozpoczęcia działalności w 2003 roku Grupa przeprowadziła ponad 100 transakcji
inwestycyjnych i zarządza portfelem nieruchomości obejmującym 72 projekty o łącznej
powierzchni wynajmu brutto ok. 254 tys. mkw., zlokalizowanych w 34 miastach. Spośród
tych projektów 39 nieruchomości handlowych typu high-street znajduje się w strukturze
utworzonego, innowacyjnego na polskim rynku Real Estate Income Assets FIZ AN,
którym Grupa aktywnie zarządza i w którym posiada 15-proc. udział.
W 2015 roku firma dostarczyła na polski rynek około 65 tys. mkw. nowej powierzchni
biurowo-handlowej. Na dzień 31 grudnia 2015 r. bieżąca wartość portfela nieruchomości
zarządzanych przez Grupę wynosiła 1,9 mld zł. Na dzień 31 grudnia 2015 r. 83% bieżącej
wartości portfela Grupy stanowiły nieruchomości w Warszawie, czyli na największym i
jednym z najbardziej perspektywicznych rynków nieruchomości komercyjnych w Polsce.
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