
 

 

Warszawa, 24 lipca 2015 r. 

Szanowni Państwo, 

Serdecznie zapraszamy do udziału w trzeciej edycji Narodowego Dnia Sportu, który odbędzie się 3 
października 2015 r. Przygotowaliśmy szereg możliwości promocji zarówno Państwa obiektów jak i 
wydarzeń towarzyszących obchodom tego sportowego święta. 
 
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. Do tej pory 
współpracowaliśmy m.in. z Iwoną Guzowską, Jackiem Wszołą, Andrzejem Supronem, Mariuszem 
Czerkawskim, czy Marcinem 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. 

Druga edycja odbyła się 14 czerwca 2014 roku i podwoiła wszystkie statystyki. Dodatkowo, w ramach 

Narodowego Dnia Sportu, na ponad 800 boiskach Orlików zorganizowano mecze i treningi sportowe. 

PROPONUJEMY 

Tytuł Partnera Narodowego Dnia Sportu 

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

Inne świadczenia ustalane indywidualnie. 

 

udział w NDS wiąże się z podjęciem trzech działań: 

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

dzięki temu Narodowy Dzień Sportu jest widoczny nie tylko w mediach, które patronują i informują o 

wydarzeniu, ale także na tysiącach stron i FB naszych Partnerów 

2. zorganizowanie dowolnego sportowego wydarzenia – 3 X 2015 r. – dzięki temu 3 października na 

terenie całej Polski odbędzie się kilka tysięcy darmowych treningów i wydarzeń sportowych co tworzy 

http://www.narodowydziensportu.pl/


 

 

skalę tego wydarzenia – wystarczy wypełnić formularz*** partnera NDS z opisem wydarzeń, które 

Państwo zaplanowali - https://goo.gl/1X3oGW 

3. zarażanie sportem, pokazanie jego powszechności i ogólnodostępności – Narodowy Dzień Sportu to 

projekt, który ma połączyć wszystkich, którym sport jest bliski.  

 

Serdecznie zapraszamy, dołączcie do grona Partnerów Narodowego Dnia Sportu. 

                                                                                                             
                     Krystyna Radkowska  

                                  Organizator Narodowego Dnia Sportu     
                   kradkowska@zwalcznude.pl     
     
 
 
 

*** Formularz zgłoszeniowy znajduje się tutaj - https://goo.gl/1X3oGW– w razie pytań prosze o 
kontakt – Barbara Krzewicka, Koordynator Narodowego Dnia Sportu, Tel.511 585 782; 
@:basia@zwalcznude.pl 
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