
 

 

Warszawa, 8 maja 2014 r. 

Szanowni Państwo, 

Serdecznie zapraszam wszystkie Polskie Związki Sportowe do udziału w II edycji Narodowego Dnia Sportu, który odbędzie 
się 14 czerwca 2014 r. 
 
Narodowy Dzień Sportu to ogólnopolski projekt popularyzujący aktywność sportową wśród Polaków. Ideą akcji jest 
umożliwienie wszystkim chętnym dostępu do nieodpłatnych, specjalnie przygotowanych treningów w wielu dyscyplinach 
sportowych. Projekt skierowany jest zarówno do uprawiających już sport rekreacyjnie, jak i tych, którzy dopiero planują 
rozpoczęcie treningów. Wybrane szkolenia poprowadzą wybitni polscy sportowcy i olimpijczycy, m.in. Iwona Guzowska, 
Jacek Wszoła, Andrzej Supron, Mariusz Czerkawski, Kajetan Broniewski i Marcin Żewłakow. Narodowy Dzień Sportu jest 
współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, a patronat honorowy objął Polski Komitet Olimpijski. 
 
Pierwsza edycja Narodowego Dnia Sportu odbyła się 26 października 2013 r. i objęła swoim zasięgiem kilkaset miejscowości 
w całej Polsce. Z bezpłatnych zajęć i treningów skorzystało ponad 60 tysięcy osób. Do projektu przystąpiło 150 partnerów, 
którzy zaoferowali ponad 1000 wydarzeń sportowych. Dodatkowo, w ramach Narodowego Dnia Sportu, na ponad 800 
boiskach Orlików zorganizowano mecze i treningi piłkarskie.  
Zapraszamy szkoły do wzięcia udziału zarówno w obchodach narodowego Dnia Sportu, jak i w dwóch konkursach, które 
towarzyszą temu projektowi. 

ZWIĄZEK PARTNEREM NARODOWEGO DNIA SPORTU  

Propozycja skierowana jest do wszystkich polskich związków sportowych, które aktywnie wspierają swoją dyscyplinę 
sportową popularyzując ją wśród amatorów sportu. Aby stać się partnerem NDS wystarczy: 

 Przygotować dowolne sportowe wydarzenie w dniu 14 czerwca – udział bezpłatny 

 Przesłać na maila krystynaradkowska@zwalcznude.pl formularz z opisanym wydarzeniem – formularz jest 
dostępny na stronie: http://www.narodowydziensportu.pl/strefa-partnera/; opis wydarzenia zostanie umieszczony 
na stronie www.narodowydziensportu.pl  

 Zaprosić członków związku do udziału w Narodowym Dniu Sportu www.narodowydziensportu.pl  

Każdy związek – bez względu na to, czy weźmie udział w NDS jako Partner  -może zgłosić każdą swoją inicjatywę sportową 
do konkursu: SIR: Sportowa Inicjatywa Roku. Na najlepsze projekty czekają wspaniałe nagrody. Więcej o konkursie na 
stronie: http://www.narodowydziensportu.pl/sportowa-inicjatywa-roku/  

Udział w Narodowym Dniu Sportu, oraz konkursie SIR to nie tylko świetna zabawa, to też część wielkiego planu Fundacji 
Zwalcz Nudę: zarażanie sportem i aktywnością ruchową.  

                   Gorąco zachęcam do współpracy, 

                                                                                                                      
       Krystyna Radkowska  

     Organizator Narodowego Dnia Sportu             
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