
Warszawa, 15 maja 2014 r.

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w drugiej edycji Narodowego Dnia Sportu, który odbędzie się 14
czerwca 2014 r. Przygotowaliśmy dla Państwa szereg możliwości promocji związku, oraz dyscypliny
sportowej.

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. 

PROPONUJEMY

Tytuł Partnera Narodowego Dnia Sportu

Możliwość promocji na portalu www.narodowydziensportu.pl i jego FunPage

Inne świadczenia ustalane indywidualnie.

udział w NDS wiąże się z podjęciem trzech działań:

1. wsparcia promocji wydarzenia poprzez umieszczenie na Państwa stroni i FB informacji o projekcie

2. wsparcia projektu poprzez rozesłanie do członków związku zaproszenia do udziału w Narodowym 
Dniu Sportu - może się do nas przyłączyć każdy klub, punk sportowy czy instruktor, wystarczy 14 
czerwca 2014 roku zorganizować dowolne sportowe wydarzenie; treść zaproszenia z przyjemnością dla 
Państwa przygotuję

http://www.narodowydziensportu.pl/


3. zorganizowanie treningu z mistrzem - wśród naszych mistrzów są już: Iwona Guzowska, Jacek 
Wszoła, Andrzej Supron i wielu piłkarzy. Liczymy na wsparcie najlepszych sportowców z Państwa 
dyscypliny sportowej za Państwa pośrednictwem.

Nasz cel to zarażanie sportem, pokazanie jego powszechności i ogólnodostępności.

Serdecznie zapraszamy, dołączcie do grona Partnerów Narodowego Dnia Sportu.

                                                                                                            
       Krystyna Radkowska 

Organizatorka Narodowego Dnia Sportu            


