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300 uczestników programu MultiSport wesprze polskich lekkoatletów!
Już w najbliższą niedzielę, 13 września, 300 uczestników programu MultiSport będzie
uczestniczyć w wielkim lekkoatletycznym święcie, a mianowicie LOTTO Warszawskim
Memoriale Kamili Skolimowskiej! MultiSportowcy zapełnią jeden sektor PGE
Narodowego, aby dopingować wybitnych lekkoatletów w trakcie międzynarodowego eventu.
Dzieci, które przyjadą do Warszawy to zwycięzcy konkursu fotograficznego pt. „Jesteśmy
lekkoatletami” zorganizowanego przez Instytut Sportu, operatora krajowego programu
MultiSport, we współpracy z Fundacją Kamilli Skolimowskiej.
Na konkurs wpłynęło trzydzieści sześć zdjęć. Jury złożone z przedstawicieli Instytutu Sportu
oraz Fundacji Kamili Skolimowskiej zgodnie z regulaminem nagrodziło 15 grup:
1. Dąbrowa Białostocka (woj. podlaskie)
2. Drzewica (woj. łódzkie)
3. Myszyniec (woj. mazowieckie)
4. Uherce Mineralne (woj. podkarpackie)
5. Racławówka (woj. podkarpackie)
6. Ząbkowice Śląskie (woj. dolnośląskie)
7. Czarna Białostocka (woj. podlaskie)
8. Krośnice (woj. dolnośląskie)
9. Goworowo (woj. mazowieckie)
10. Suchożebry (woj. mazowieckie)
11. Koronowo (woj. kujawsko-pomorskie)
12. Kopaniec (woj. dolnośląskie)
13. Rokietnica (woj. podkarpackie)
14. Goworowo (woj. mazowieckie)
15. Tarłów (świętokrzyskie).
Nagroda obejmuje bilety wstępu na zawody dla uczestników programu i ich nauczycieli,
posiłek, pokrycie kosztów dojazdu do Warszawy, ubezpieczenie NNW, a także udział w
Pikniku Lekkoatletycznym.
Jak to w sporcie – nie wszyscy mogli wygrać, ale wszystkim należą się gratulacje i wyrazy
uznania. Wszystkim, czyli autorom zgłoszonych fotografii oraz ich bohaterom, którzy ścigali
się na bieżni, biegali przez płotki, skakali w dal i wzwyż, pchali kulą... Jak to w lekkiej
atletyce – każdy mógł znaleźć dla siebie najbardziej odpowiednią konkurencję.
Do zobaczenia na PGE Narodowym!
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„MultiSport” to program systematycznej aktywności sportowej przeznaczony dla dzieci z klas
IV–VI szkół podstawowych. Zainicjowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, jest
jednym z projektów realizowanych w ramach Programu „Sport Wszystkich Dzieci”.
Model finansowania programu zakłada równy udział środków MSiT i samorządów
województw, a obiekty infrastruktury sportowej udostępniane są przez samorządy szczebla
gminnego.
W ramach przedsięwzięcia organizowane są bezpłatne zajęcia pozalekcyjne, prowadzone
w atrakcyjnych i nowoczesnych formach na różnych obiektach sportowych. Taka formuła
programu umożliwia uczestnikom poznanie podstaw wielu sportów oraz zachęca do wyboru
preferowanej dyscypliny – zgodnie z zainteresowaniami i indywidualnymi predyspozycjami.
Program ruszył w 2014 r. w czternastu województwach. Utworzonych zostało wówczas 858
grup, w których trzy razy w tygodniu ćwiczyło w sumie ponad 17 000 dzieci. Druga edycja
cieszy się jeszcze większą popularnością, od września program realizowany jest we
wszystkich województwach i szacuje się, że będzie w nim uczestniczyło ponad 20 000 dzieci.

Szczegółowe informacje o projekcie można znaleźć na stronie internetowej www.multi-sport.pl
a także na profilu społecznościowym www.facebook.com/programmultisport
Biuro Projektu: multisport@insp.waw.pl; tel. 601 708 777
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