
CZYM JEST MOVE WEEK?

WYGRAJ WYJAZD DO RZYMU
ODBIERZ PAKIET GADŻETÓW

DOWIEDZ SIĘ 
JAK ZARZĄDZAĆ 
WYDARZENIEM 
SPORTOWYM

WŁĄCZ SIĘ!
RAZEM 

ROZRUSZAMY 
POLSKĘ

MOVE Week jest europejską kampanią promującą ruch 
i zdrowy styl życia z wyraźnie postawionym celem: 
zwiększenie o 100 milionów aktywnych fi zycznie
Europejczyków do końca 2020 roku!
 
To oznacza, że tylko w Polsce chcemy zachęcić do aktywności 
fi zycznej blisko 5 milionów osób. Kluczowym zagadnieniem 
ważnym dla akcji jest uświadomienie społeczeństwu, 
że żadna z grup nie jest wykluczona, a korzyści z ruchu jest wiele. 
Oferta aktywności podczas MOVE Week jest na tyle zróżnicowana, 
że każdy niezależnie od wieku i poziomu sprawności fi zycznej 
znajdzie coś dla siebie.
 
W 2012 roku odbyła się pierwsza edycja MOVE Week. Przez siedem 
pierwszych dni października w 23 europejskich krajach odbyła się ponad 
setka imprez, w których wzięło udział w sumie blisko 140 000 osób. 
Rok później liczba uczestników zwiększyła się aż do 500 000, 
a liczba wydarzeń wzrosła 12-krotnie.
 

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA JEST DLA KAŻDEGO 

– niezależnie od wieku, płci, statusu społecznego, czy stopnia sprawności. 
Bądź częścią MOVE Week 2014 i pokaż jak ważny jest ruch.

Zarejestruj swoje wydarzenie na stronie www.poland.moveweek.eu  i weź udział w konkursie. 
Zbieraj głosy i bądź jedną ze 100 osób, która otrzyma od nas pakiet sportowy oraz weźmie udział 
w darmowym szkoleniu na temat zarządzania wydarzeniem sportowym. Dla osoby, która według 
jury przeprowadzi najbardziej innowacyjne wydarzenie podczas Tygodnia Ruchu przewidziany 
jest wyjazd do Rzymu oraz udział w międzynarodowym kongresie MOVE, gdzie wręczona 
zostanie nagroda za najlepiej zrealizowany projekt podczas MOVE Week!

JAKIE WYDARZENIE MOŻNA ZORGANIZOWAĆ PODCZAS MOVE WEEK?

- każde angażujące społeczność lokalną, w szczególności grupy najmniej aktywne fi zycznie, 
czyli między innymi osoby o zróżnicowanym stopniu sprawności czy osoby starsze

- im więcej instytucji, organizacji zaangażuje się w Tydzień Ruchu tym lepiej - zawody strażackie, 
zajęcia z klubem sportowym, piknik z kołem gospodyń? Nie ma złych pomysłów!

- to może być kilka godzin, jeden dzień, a nawet cały tydzień różnych form aktywności!

Szczegółowe informacje oraz regulamin znajdziesz na stronie www.poland.moveweek.eu

Kampania realizowana jest w partnerstwie z: International Sport and Culture 
Association (ISCA), European Cyclists’ Federation (ECF), Fundacją Coca-Cola 
oraz Komisją Europejską. 
W Polsce koordynuje ją Fundacja V4Sport Group. 
Projekt jest współfi nansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

MOVE WEEK 2013 W POLSCE

25 000 uczestników

600 wolontariuszy

128 wydarzeń 

68 wydarzeń lokalnych

3 wydarzenia fl agowe

58 Testów Coopera

43 patronaty medialne

400 newsów w mediach

500 000 uczestników

1257 wydarzeń w Europie

510 europejskich miast

od 20 lat liczba dzieci z nadwagą 
w Polsce wzrosła czterokrotnie tylko 8% polaków ćwiczy 

kilka razy w tygodniu

brak aktywności jest jedną 
z najczęstszych przyczyn chorób 
układu krążenia

MOVE WEEK 2013 W EUROPIE


