Vec: Európsky týždeň športu 2017 (23. - 30. september 2017)

Vážení športoví priatelia,
Národné športové centrum (NŠC) bolo menované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR
národným koordinátorom Európskeho týždňa športu aj pre rok 2017. Úlohou NŠC je koordinovať aktivity
v mesiaci september s cieľom motivovať slovenskú verejnosť k aktívnej účasti na športových podujatiach ako
aj iných pohybových aktivitách a tým viesť obyvateľov k zdravému životnému štýlu.
Európsky týždeň športu (ETŠ) je mladá iniciatíva Európskej komisie, ktorá odštartovala svoju históriu
v roku 2015. V minulom roku sa pod hlavičkou #BeActive (logo ETŠ) konalo viac ako 15-tisíc podujatí v 35
krajinách Európy, na ktorých sa aktívne zúčastnilo takmer 10 miliónov obyvateľov. Na Slovensku bolo
evidovaných 430 podujatí s celkovým počtom 143-tisíc účastníkov. Potešilo by nás, ak by sa tento rok zapojilo
ešte viac Slovákov.
V tejto súvislosti si dovoľujeme osloviť všetkých organizátorov športových podujatí, aby sa zaregistrovali
prostredníctvom internetovej stránky www.tyzdensportu.sk (odkaz sa nachádza aj na stránke NŠC
www.sportcenter.sk). Pripomíname, že ETŠ trvá od 23. do 30. septembra 2017, ale v rámci celoeurópskej
kampane evidujeme všetky pohybové aktivity v termíne 1.9. - 15.10.2017.
Okrem internetovej stránky budú aktuálne informácie prístupne aj cez Facebook. V prípade, že ste aktívni
na tejto sociálnej sieti, prosíme, aby ste si pridali náš profil medzi sledované a zdieľali priebežne aktuality
o Európskom týždni športu uverejnené na FB profile: Národné športové centrum.
Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste nám pomohli túto iniciatívu rozšíriť aj k ďalším športovým
nadšencom a priateľom pohybu pre zdravie.

V prípade otázok nás, prosím, kontaktujte na adrese:
Národné športové centrum, Trnavská 39, 831 04 Bratislava, tel: 02 / 322 236 13
e-mail: beactive@sportcenter.sk.

S pozdravom,
Mgr. Boris Čavajda
riaditeľ NŠC

Národné športové centrum
Trnavská 39
83104 Bratislava

tel.: +421 2 322 236 10
fax: +421 2 322 236 15
e-mail: office@sportcenter.sk
www.sportcenter.sk

IČO: 308 53 923
banka: Štátna pokladnica
účet: 7000090685/8180

