W maju 2019 roku w warszawskim klubie Okęcie Tennis Club odbędzie się trzecia edycja
Warsaw Charity Cup. W ramach wydarzenia rozegrane zostaną amatorskie turnieje tenisowe
oraz squashowe. Rywalizacji przyświecać będzie jeden cel – pomoc dzieciom, które dorastają w
warunkach trudnej sytuacji rodzinnej i finansowej.
Organizatorami wydarzenia są Fundacja Akademia Sportu PRO-AM oraz Okęcie Tennis Club. Dzięki
współpracy obu organizacji powstał projekt, który jest też pierwszym tego typu turniejem
charytatywnym w Warszawie. Udział w nim mogą wziąć zarówno osoby indywidualne, jak i firmy.
Celem turnieju, wspieranego m.in. przez Andrzeja Wronę, Agnieszkę Radwańską, Anię Lewandowską
czy Marcin Gortata jest zbiórka pieniędzy na kontynuację, uruchomionego we wrześniu 2017 roku,
programu „Mamo! Idę na boisko”. W ramach programu dzieci z warszawskich rodzin, które
znajdują się w trudnej sytuacji finansowej lub rodzinnej, mają możliwość uczęszczać na
bezpłatne zajęcia sportowe przez cały rok szkolny.
Osoby biorące udział w turnieju postanowiły połączyć przyjemne z pożytecznym, czyli sport z
możliwością niesienia pomocy innym. Dzięki ich zaangażowaniu w sezonie 2018/2019 ponad 80 dzieci
rozpoczęło swoją przygodę ze sportem. To ponad dwukrotnie więcej niż w pierwszej edycji projektu.
Podobnie jak w poprzednich edycjach, podczas turnieju zorganizowana zostanie strefa wypoczynkowa,
strefa cateringowa Barilla oraz strefa zabaw i atrakcji dla dzieci. Organizatorzy w programie oprócz
wręczenia statuetki „Złotego Darczyńcy Warsaw Charity Cup” uwzględnili także licytację i losowanie
nagród przekazanych przez m.in gwiazdy świata sportu. Atrakcje przygotowują również wspierający
Sponsorzy i Partnerzy m.in. Lexus Warszawa-Wola z akcją „STOP SMOG GO HYBRID” czy Taste
Truck ze stacją live cooking przygotowany przez firmę Electrolux.
Jak zapewniają Organizatorzy, to pierwsze takie wydarzenie na stołecznej arenie, które łączy w
sobie rywalizację na korcie z ideą niesienia pomocy poprzez sport. Co roku w inicjatywę
zaangażowanych jest coraz więcej gości, zawodników i przedstawicieli biznesu. Uwierzyli w ten projekt,
co pozwala nam sukcesywnie go rozwijać, a listy turniejowe zapełniają się błyskawicznie.
Fundacja Akademia PRO-AM jest organizacją pozarządową, której głównym obszarem działania jest
propagowanie sportu, ze szczególnym nastawieniem na rodziny, dzieci i młodzież.
Okęcie Tennis Club poza codzienną działalnością sportową, od wielu lat zajmuje się organizacją
turniejów tenisowych i squashowych.
Szczegóły dotyczące trzeciej edycji Warsaw Charity Cup:
www.warsawcharitycup.pl
www.facebook.pl/warsawcharitycup

Więcej informacji:
Marzena Pryzmont – Prezes Zarządu Fundacji, tel. 606 651 251, mpryzmont@pro-am.org.pl
Agnieszka Kossakowska – Koordynator Projektu, tel. 602 869 212, akossakowska@pro-am.org.pl
Trzecią edycję turnieju wsparli m.in:

