Festyn Sportowo-Rekreacyjny „Przewietrz się na Olimpijskim z AWF Wrocław”
W dniu 26 maja 2018 r. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu i Klub Sportowy
AZS-AWF Wrocław organizują Festyn Rekreacyjno-Sportowy pn. „Przewietrz się na Olimpijskim z AWF
Wrocław” skierowany do mieszkańców Wrocławia i Dolnego Śląska. Podczas tego wydarzenia chcemy
zachęcić wszystkich chętnych do odwiedzania Kompleksu Stadionu Olimpijskiego i zachęcić do
aktywnego spędzania czasu wolnego, w tym historycznym, ale także malowniczo położonym miejscu.
Wydarzenie będzie miała rodzinny charakter z uwzględnieniem aktywności ruchowej, możliwości
sprawdzenia się w różnych dyscyplinach sportowych (piłka nożna, piłka nożna plażowa, siatkówka
plażowa, koszykówka – Ślęza Wrocław, wielobój rekreacyjny, turniej bocce dla osób
z niepełnosprawnością, badminton, pokazy ratownictwa wodnego na krytej pływalni, tenis stołowy,
skimboarding, sporty nieolimpijskie związane z The World Games 2017). Swoje zaproszenie
kierujemy do osób w każdym wieku, zapewniając atrakcje zarówno dla dzieci, młodzieży, dorosłych
jak również seniorów. Przygotowane przez nas poszczególne konkurencje i zabawy pozwolą na
uczestnictwo całych rodzin. Podczas Festynu będą również dostępne pracownie diagnostyczne, w
których będzie można dokonać pomiarów wydolnościowych i sprawnościowych. Impreza będzie
odbywała się na terenie Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu i ma być promocją
zarówno AWF-u jak i obiektów sportowych, a także pokazaniem dostępności boisk i infrastruktury
sportowej dla każdego mieszkańca, zachęceniem do aktywności fizycznej właśnie na terenie Stadionu
Olimpijskiego.
Nurtem przewodnim tegorocznej edycji będzie podtrzymanie dziedzictwa związanego z The
World Games 2017. Stąd pojawią się dyscypliny, które były w programie Igrzysk Sportów
Nieolimpijskich tj. ultimate, lacrosse, karate, przeciąganie liny, fistbal, cheerleading, kendo, karate,
kickboxing, Rycerska Kadra Polski, unihokej, ratownictwo wodne, sumo. Ponadto podczas
tegorocznej edycji odbędzie się również finał akcji „Uruchamiamy dzieciaki”, autorstwa pracowników
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przy współpracy z AWF Wrocław i Urzędem Miasta (Test
Coopera dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, siatkówka i koszykówka).
Podczas Festynu organizujemy również Drzwi Otwarte Uczelni, w ramach których odbędą się
prezentacje naszych Wydziałów: Wychowania Fizycznego, Fizjoterapii i Nauk o Sporcie. Będzie można
zapoznać się z ofertą edukacyjną Akademii oraz uzyskać wszelkie niezbędne informacje dotyczące
rekrutacji.
Wśród atrakcji przewidujemy także stanowisko poświęcone programowi ERASMUS+.
Zaprezentujemy ofertę związaną z wymianą studencką oraz wszelkimi pozytywnymi aspektami
udziału w projekcie.
Zapraszamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie na „sportowanie” się z Akademią
Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. 26 maja nie może Was zabraknąć. Rozpoczynamy o 9.45.

Do zobaczenia.

