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Sportowcy zbierają pieniądze na przygotowania do
igrzysk w Soczi

28.08. Opole (PAP) - Piątka sportowców - Aida
Bella, Marta Wójcik, Zbigniew Bródka, Szczepan
Karpiel-Bułecka i Piotr Janosz – zbiera pieniądze
na przygotowania do igrzysk w Soczi. W ramach
projektu „X dni do Soczi 2014” odbędzie się
m.in. impreza charytatywna.

Akcja ma pomóc zgromadzić pieniądze m.in. na
odżywki, dodatkowy sprzęt sportowy – np. zapasowe
płozy czy odzież do treningu oraz zaplecze medyczne.
Zebrana wspólnie kwota zostanie podzielona między
piątkę sportowców biorących udział w akcji.
Uczestniczą w niej: łyżwiarki Bella i Wójcik (AZS
Politechnika Opolska), panczenista Bródka (UKS
Błyskawica Domaniewice), narciarz Karpiel-Bułecka
(AZS AWF Katowice) i snowboardzista Janosz.
Sportowcy chcą do 11 listopada zebrać minimum 20
tys. zł."Liczymy jednak na to, że uda nam się

zgromadzić większą sumę. Ma ona pomóc nam przygotować się do igrzysk” – powiedziała PAP Bella.Dodała, że nie
na wszystko starcza z pieniędzy, które zawodnicy dostają np. w ramach stypendiów. "Postanowiliśmy więc
zawalczyć sami o dodatkowe wsparcie i poprosić o nie fanów sportu i nie tylko” – powiedziała brązowa medalistka
mistrzostw Europy w short tracku w szwedzkim Malmoe.
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W ramach projektu „X dni do Soczi 2014”, którego inicjatorem była firma będąca sponsorem piątki zawodników, na
bieżąco przekazywane są informacje o przygotowaniach sportowców do olimpiady. Pomysł, by zorganizować też
zbiórkę pieniędzy, pojawił się niedawno."Takie akcje są popularne w Stanach Zjednoczonych, w Polsce to ciągle
nowość. A że potrzeby są duże, postanowiliśmy właśnie w ten sposób pomóc naszym podopiecznym zgromadzić
pieniądze na przygotowania” – powiedział PAP prezes Fundacji Sport Opolski Guido Vreuls.Całą piątkę można
wspierać poprzez dowolne wpłaty na konto podane na fanpage’u projektu „X dni do Soczi” oraz portalu Polak
Potrafi, który następnie przekaże pieniądze Fundacji. Sportowcy obiecują, że nie pozostaną dłużni. Do wszystkich
darczyńców – nawet tych wpłacających po 20 czy 50 zł - mają trafić pamiątki: zdjęcia czy koszulki z autografami.
Dla wpłacających większe sumy mają być natomiast osobiste treningi z zawodnikami albo specjalna,
sześciomiesięczna edycja kalendarza z zapisem letnich przygotowań do olimpiady.W ramach akcji 6 września w
Filharmonii Opolskiej odbędzie się też impreza charytatywna zatytułowana „X dni Do Soczi 2014 Show”. Cały dochód
z wejściówek, które kosztują 200 zł od osoby, i zaplanowanych na imprezę licytacji - zostanie przekazany
sportowcom."Zdajemy sobie sprawę z tego, że bilety nie są tanie, ale w zamian za takie wsparcie uczestnicy imprezy

zobaczą np. pokazy akrobatów. Mamy nadzieję, że będą się dobrze bawić a przy tym mocno nas wesprą” – dodała
Bella.W ramach akcji powstały też filmy pokazujące sportowców i ich przygotowania do olimpiady. "Chcielibyśmy
przy okazji promować dyscypliny, w których startują” – dodał Vreuls. (PAP)
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Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym
Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz
ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na
postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza
przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej
umowy licencyjnej jest zabronione.
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PAP na YouTube
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Pozostałe:
Rekordowy transfer Mesuta Oezila do Arsenalu Londyn

Puchar Davisa - Rafael Nadal wraca do drużyny Hiszpanii

Formuła 1 - Ricciardo zastąpi Webbera w ekipie Red Bull-Renault

US Open - tylko Vinci zdążyła awansować przed wielkim deszczem

Ekstraklasa piłkarska: Podbeskidzie Bielsko-Biała - Korona Kielce 1:0

Bale: spełniło się moje marzenie o grze w Realu Madryt

Polacy z nadziejami i optymizmem wyruszają na ME koszykarzy

Sobiech zastąpił kontuzjowanego Koseckiego w eliminacjach MŚ 2014

Kaka oficjalnie znowu w Milanie, gdzie zostanie na dwa sezony

Liga hiszpańska - cztery kluby bez straty punktów

Ekstraklasa piłkarska - ciężka przeprawa Lecha

 

Prezentacja PAP

Pogoda dla Warszawy 
Wtorek Środa Czwartek

°C °C °C

Szczegółowa oferta PAP/IMGW

Giełda
Notowania GPW z dnia 2013-09-03 10:28

Indeks Kurs Zmiana

WIG20 2392.26 - 0.11%

sWIG80 12887.37 + 0.13%

WIG 49390.49 + 0.41%

mWIG40 3161.03 + 1.02%

Waluty
Tabela kursów NBP z dnia 2013-09-02

Indeks Kurs Zmiana
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