EKIPA SZYJEMY SPORT NA MIARĘ , STAWIA NA OLSZTYN!
Już 17 grudnia Olsztyn stanie się kolejną stolicą Sportu Szytego na Miarę. Wystarczy, że
zabierzesz rodzinę, przyjaciół i potrenujesz wspólnie z Cezarym Trybańskim, Krzysztofem
Ignaczakiem i Marcinem Lijewskim.
Dzieci wraz opiekunami będą miały niepowtarzalną okazję trenować z gwiazdami koszykówki,
siatkówki i piłki ręcznej w Hali Urania w Olsztynie.
Dla ponad 60 rodziny zostaną przygotowane trzy kompleksowo wyposażone strefy, na których trzy
wybitne osoby polskiego sportu poprowadzą zajęcia dla dzieci i ich rodziców.
- O co chodzi w projekcie Sportowa Rodzina? To ogólnopolski projekt skierowany nie tylko do dzieci,
ale również ich rodziców. Wierzymy, że nasza misja promocji sportu nie skończyła się na parkiecie,
ale trwa i będzie już zawsze trwała. Teraz podczas campów Szyjemy Sport na miarę pragniemy
pokazać dzieciom i młodzieży, jak świetną zabawą może być sport. Oczywiście nie zapominamy o
ich rodzicach, którzy są kluczowi dla podtrzymywania zainteresowania aktywnością swoich pociech
- mówi odpowiedzialny w projekcie za siatkówkę, mistrz świata z 2014 roku, Krzysztof Ignaczak.
W strefie siatkówki poznamy i zobaczymy Krzysztofa Ignaczaka – Mistrza Świata w siatkówce,
dwukrotnego medalistę Mistrzostw Europy, kapitalnego libero reprezentacji Polski.
W strefie z piłką ręczną Marcin Lijewski dwukrotny medalista Mistrzostw Europy, jeden z
najlepszych polskich piłkarzy ręcznych.
Za koszykówkę odpowiadać będzie Cezary Trybański – reprezentant Polski oraz pierwszy polski
koszykarz w lidze NBA, który występował między innymi w Memphis Grizzlies, Phoenix Suns czy
New York Knicks.
- To będzie już 3 edycja naszego campu tylko w samym grudniu! Po tym, co udało nam się osiągnąć
w Gdańsku, Warszawie i Nidzicy wiemy, że zapotrzebowanie na tego typu inicjatywy jest ogromne stwierdził promujący podczas wydarzenia koszykówkę Cezary Trybański. - Sportowa Rodzina to coś
więcej niż zwykły trening. Nie musisz być profesjonalistą z kilkuletnim stażem. Wystarczy, że lubisz
sport, nawet jeżeli oglądasz go tylko w telewizji. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zajęcia
planujemy w taki sposób, aby ich wykonanie było dostosowane do umiejętności, aktualnych
możliwości i predyspozycji każdego z Was. Musicie tego spróbować! - dodał na koniec były
zawodnik NBA.
- Co czeka na Was w Olsztynie? Masa dobrej zabawy i okazji do poznania naszych dyscyplin. Jeżeli
nie miałeś jeszcze do czynienia z żadną z nich, to jesteśmy tutaj właśnie dla Ciebie! Koszykówka,
ręczna, siatkówka, a może odrobinę każdej z nich? Sam podejmujesz decyzję, co wybierasz!
Stawiamy na współpracę całych rodzin. Będzie ciężko, jak to na treningu, ale jesteśmy pewni, że
wychodząc z naszych zajęć będziecie uśmiechnięci od ucha do ucha - przekonuje popularny Lijek.
Skills Challenge, goście specjalni i piłki do jedne z trzech dyscyplin z podpisami ambasadorów dla
każdego uczestnika to tylko kilka z niespodzianek jakie czekają na nasze Sportowe Rodziny.

Ekipa Szyjemy Sport na Miarę - Sportowa Rodzina przyjedzie już po raz szósty, tym razem do
Olsztyna do Hali Urania 17 grudnia, a początek wydarzenia zaplanowano na godzinę 15.00.
Partnerami wydarzenia są Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Radio Eska.
Udział w wydarzeniu jest darmowy, a zapisywać możecie się przez stronę www.ssnm.pl.
Więcej informacji znajdziecie na Facebooku Szyjemy Sport na Miarę.
Nie czekajcie, liczba miejsc ograniczona!

www.visit.olsztyn.eu

