Poznaj nas
i naszą misję

Kim jesteśmy?
Warsaw Charity Cup jest inicjatywą Fundacji Akademia Sportu PRO-AM
– organizacji pozarządowej, która jako główny obszar swoich działań
przyjęła szeroko pojęte propagowanie sportu ze szczególnym
nastawieniem na rodziny, dzieci i młodzież.

Fundacja podjęła stałą współpracę z jednym z cenionych warszawskich
klubów tenisowo-squashowych Okęcie Tennis Club. Wspólne działania
rozpoczęliśmy
organizując
akcję
„Przedszkolaki
na
korcie”,
czyli cykl darmowych zajęć ogólnorozwojowych z elementami tenisa dla
dzieci w wieku przedszkolnym.

Zarówno Fundację jak i Okęcie Tennis Club tworzą osoby od lat związane
ze sportem, dla których jest to nie tylko praca, ale i pasja. Przedstawiciele
obu podmiotów należą do grona absolwentów Podyplomowych Studiów
Marketingu Sportu prowadzonych przez Szkołę Główną Handlową
w Warszawie.
Dzięki połączeniu sił i doświadczenia powstał projekt Warsaw Charity Cup –
pierwszy
warszawski
turniej
charytatywny
tenis
&
squash,
który chcemy Państwu przybliżyć.

Zastanów się
czym był i jest dla Ciebie sport i jak duży miał bądź ma wpływ na Twoje życie?

Zdrowie!
Bo przecież „Sport to zdrowie!” ale także zgrabna sylwetka
oraz przy regularnych ćwiczeniach możliwość utrzymania
sprawności fizycznej na wiele, wiele lat.
Sport
to
także
znajomości
i
oraz umiejętność funkcjonowania i
w grupie.

przyjaźnie
współpracy

Nauka
zasad
fair
play
nie
tylko
w
sporcie,
ale i w codziennym życiu, a także umiejętność wygrywania
i przegrywania.
Sport
pomaga
budować
pewność
siebie
oraz uczy osiągania celów poprzez regularną pracę.

Wszystko to wydaje się oczywiste, a to dlatego że kiedyś aktywność fizyczna i sport były
elementem codziennego życia. Obecnie sport coraz częściej wypierany jest przez
popularność elektronicznych gadżetów. Coraz więcej dzieci czas wolny spędza przed
komputerem zamiast „na boisku”, a zajęcia pozalekcyjne ze względu na koszt stają się
dobrem niedostępnym dla rodzin w trudnej sytuacji finansowej. Chcemy to zmienić!

Nasza misja i cel
Misją Warsaw Charity Cup jest budowanie świadomości społeczeństwa
o wpływie aktywności fizycznej oraz rywalizacji sportowej na rozwój
zdrowotny oraz osobowy każdego z nas.
Chcemy uświadomić ludziom jak ważnym elementem w rozwoju dziecka
jest aktywność fizyczna i jak bardzo przekłada się ona na późniejsze
dorosłe życie, ponieważ sami nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę.

Naszym celem jest zorganizowanie na najwyższym poziomie pierwszego
amatorskiego warszawskiego turnieju charytatywnego tenis & squash.
Kwota uzbierana podczas turnieju przeznaczona zostanie na organizację
zajęć sportowych dla dzieci z warszawskich rodzin w trudnej sytuacji
finansowej lub rodzinnej.

Chcemy aby Warsaw Charity Cup stało się corocznym wydarzeniem
oraz wizytówką charytatywnej i sportowej Warszawy!

Co daje Warsaw Charity Cup?
Przede wszystkim możliwość połączenia przyjemnego z pożytecznym!
Bez względu na to czy chcesz nas wesprzeć jako uczestnik
czy jako sponsor, wygrane będą przede wszystkim dzieci.
Dzięki Tobie będą mogły skorzystać z darmowych zajęć sportowych
– czegoś na co nie każda rodzina może sobie pozwolić.

Dajemy emocje, które towarzyszą wszystkim rozgrywkom sportowym,
a do tego dorzucimy satysfakcję z pomocy innym.
Dodatkowo najhojniejszy Darczyńca biorący udział w turnieju otrzyma
statuetkę
„Złotego
Darczyńcy
Warsaw
Charity
Cup”
oraz planszę z autografami sportowców, którzy postanowili wesprzeć
naszą misję!

Sponsorom i Partnerom Warsaw Charity Cup oprócz oficjalnych
podziękowań, raportu zarówno z wydarzenia jak i z efektów naszych
wspólnych
działań,
proponujemy
pakiety
świadczeń.
Zapewniamy, że Państwa udział w wydarzeniu zostanie zauważony
i doceniony jako działania związane z odpowiedzialnością społeczną firmy,
a przede wszystkim jako wkład w rozwój inicjatyw lokalnych i wsparcie dla
dzieci z utrudnionym startem.

Jak możesz pomóc?
Przede wszystkim mamy nadzieję, że przekonaliśmy Cię, że warto pomóc!
Możliwości jest kilka.

Zagraj w turnieju!

Polub nas na facebooku!

Zostań Sponsorem lub Partnerem!

www.warsawcharitycup.pl

Może dzięki Tobie ktoś z Twoich znajomych
dowie się o naszej inicjatywie i zechce
wesprzeć projekt Warsaw Charity Cup.

Pomóż nam tworzyć Warsaw Charity Cup.
Z chęcią przedstawimy Ci możliwości
współpracy z nami.

www.facebook.pl/warsawcharitycup

akossakowska@pro-am.org.pl
tel. 602 869 212

wypełnij formularz, a my przypomnimy
Ci o starcie zapisów w maju 2017 roku.

Do zobaczenia 1 lipca 2017 roku!

