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Szanowni Państwo
Dyrektorzy Legnickich Placówek Oświatowych,
Prezesi Legnickich Stowarzyszeń Kultury Fizycznej

W dniach  od  17  do  23  maja  2014  roku  obchodzony  będzie  VI Europejski
Tydzień Sportu dla Wszystkich w ramach, którego po raz XX zorganizowany zostanie
w całej Polsce „Sportowy Turniej Miast i Gmin 2014”. 
Jest to największa impreza sportu masowego w kraju i w Europie.

Miasto  Legnica  po  raz  kolejny  zgłasza  swój  udział  w  tym  przedsięwzięciu.
Koordynatorem jest Wydział Oświaty, Kultury i Sportu.

W związku z powyższym dziękuję za Państwa zaangażowanie w roku 2013
dzięki, któremu ponad 5 tysięcy legniczan aktywnie spędziło wolny czas. 
Miło  mi  poinformować,  że  w roku 2013 Legnica  w kategorii  miast  pow.  100 tys.
mieszkańców zajęła wysokie, V   miejsce w kraju. 
Ogółem w 2013 roku wystartowało 463 miast i gmin, a udział wzięło prawie 1,5 mln
osób. 

Jednocześnie proszę wszystkich Państwa o uczestnictwo w tegorocznej edycji
Sportowego  Turnieju  Miast  i  Gmin.  Celem  głównym  jest  aktywizacja  ruchowa
możliwie największej liczby dzieci,  młodzieży oraz osób dorosłych,  przy założeniu
przeprowadzenia  minimum  60-minutowych  zajęć  sportowo-rekreacyjnych,
turystyczno – krajoznawczych. 
Proszę o sporządzenie i  przesłanie na adres  hzdanowicz@legnica.eu  propozycji
kalendarza imprez w terminie do 5.05.2014 r.
Do  dnia  28  maja  2014  r.  organizacje,  które  przeprowadzą  tego  typu  zajęcia
przesyłają wypełnione sprawozdanie na adres hzdanowicz@legnica.eu 

Kalendarz planowanych imprez w załączeniu.
Wszystkie Informacje zawarte są również na stronie internetowej Krajowej Federacji
Sportu dla Wszystkich : www.federacja.com.pl .

Dorota Purgal
       Zastępca 

Prezydenta Miasta Legnicy

Kontakt: 

Koordynator
Henryk Zdanowicz
Główny Specjalista Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
Tel. 76-721-22-30, -35,-38,  tel. kom. 504 041 596
oks@legnica.eu, hzdanowicz@legnica.eu 
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Kalendarz Planowanych Imprez

VI EUROPEJSKIEGO TYGODNIA SPORTU DLA WSZYSTKICH

XX  SPORTOWY TURNIEJ MIAST I GMIN 2014 *

………………………………………….
Pieczęć (nazwa) placówki/organizacji

Data  imprezy
Godzina
imprezy

Miejsce
przeprowadzenia

imprezy
Nazwa imprezy

Organizator
kontakt

17.05.2014 r.

18.05.2014 r.

19.05.2014 r.

20.05.2014 r.

21.05.2014 r.

22.05.2014 r. 

23.05.2014 r.

……………………………………………..

Podpis osoby sporządzającej
Kontakt – tel., e-mail 

Termin do 5.05.2014 r.
Wypełnioną tabelkę proszę przesłać na adres
hzdanowicz@legnica.eu 
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