Podstawowe informacje o projekcie
Warsaw Charity Cup to pierwszy warszawski turniej charytatywny tennis & squash
organizowany przez Fundację Akademia Sportu PRO-AM oraz Okęcie Tennis Club.
To jedyne tego typu wydarzenie na stołecznej arenie, które łączy w sobie sport i idee jakie on ze
sobą̨ niesie działalność charytatywna. Chcielibyśmy, żeby rywalizacja na korcie, za naszym
pośrednictwem, przerodziła się w bezinteresowną pomoc innym.
Kwota zebrana podczas każdej edycji turnieju zostaje w całości przekazana na projekt “Mamo!
Idę na boisko”. W ramach którego w 2019 roku już po raz trzeci 90 dzieci z rodzin w trudnej
sytuacji finansowej lub rodzinnej zostało zaproszonych do udziału w całorocznych, bezpłatnych
zajęciach sportowych u Partnerów Fundacji tj. m.in. FCB Escola Varsovia czy Fitcamp.
Dążymy do tego, aby Warsaw Charity Cup stało się corocznym wydarzeniem oraz
wizytówką charytatywnej i sportowej Warszawy. W tym roku wydarzenie potrwa dwa dni i
odbędzie się w letni weekend 6-7 czerwca w Okęcie Tennis Club w Warszawie.
Co roku w inicjatywę̨ zaangażowanych jest coraz więcej gości, zawodników i
przedstawicieli biznesu. Wspierają nas m.in. MB Motors, Narie Resort & SPA czy Barilla
Poland. Jako Partnerzy Fundacji uwierzyli w ten projekt już wiele lat temu, co pozwala nam
sukcesywnie go rozwijać i zapełniać listy startowe w pierwszych dniach zapisów.

Dlaczego sport?
Sport ma nie tylko wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie, ale także odgrywa bardzo
istotną rolę w rozwoju osobistym każdego z nas. Dzieciom, które nie mają takiej możliwości
chcemy dać równe szanse na rozwój.
Regularna aktywność fizyczna pomaga nawiązywać znajomości i przyjaźnie, budować pewność́
siebie, rozładować energię czy zapobiegać́ chorobom cywilizacyjnym. Uczy osiągania celów
przez regularną pracę, szacunku dla trenerów i współzawodników, funkcjonowania i współpracy
w grupie, zasad fair play.
W dzisiejszych czasach nie każda rodzina może wygospodarować środki ze skromnego
domowego budżetu na odpłatne zajęcia sportowe. W związku z tym co raz częściej aktywność
fizyczna i wspólne spędzanie czasu z rówieśnikami są zastępowane przez komputer i
elektroniczne gadżety.

Szczegóły dotyczące edycji Warsaw Charity Cup 2020:
Wydarzenie: Warsaw Charity Cup - turniej tenisowo - squashowy dla amatorów
Termin: 20-21 czerwca 2020r.
Grupa docelowa: aktywni mieszkańcy Warszawy, średnia i wyższa kadra zarządzająca, rodziny
z dziećmi spędzający aktywnie czas, pracownicy „Mordoru”
Opis: warszawski turniej charytatywny tenisowo-squashowy podczas którego integrujemy
amatorskie środowisko sportowe i edukujemy jak ważna jest działalność charytatywna i
bezinteresowna pomoc innym w szczególności dzieciom
Beneficjent: projekt „Mamo! Idę na boisko”
Edycja: IV
Sponsorzy III Edycji: Lexus Polska, Pfizer Trading, Decathlon Polska, Barilla Polska, Lares
Sp.zoo., Narie Resort & Spa, Electrolux Poland Sp.zo.o.,

Więcej informacji:
www.warsawcharitycup.pl, www.facebook.pl/warsawcharitycup
Kontakt:
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

