ОУ "Петър Парчевич“, Чипровци организира семинар на тема:
„Живейте отговорно: Предимствата на спорта“
8 юли 2020 г, от 17 часа, в зала „Занималня“ на училището
Основно училище "Петър Парчевич“, гр. Чипровци, бенефициент по проект „Младежка
мрежа за спорт и здраве“, кани всички родители, представители на спортни клубове и
всички заинтересовани лица за участие в семинар на тема: "Живейте отговорно:
Предимствата на спорта".
Събитието ще се състои на 8 юли 2020 г, в зала „Занималня“ на училището от 17:00 ч.
до 20:30 ч.
Основната проектна цел е да бъдат създадени предпоставки за активен и здравословен
живот на младите хора в трансграничния регион. Това ще стане реалност благодарение
на редица активности. В чипровското училище ще бъдат реализирани строителни
дейности за подобряване на средата за спорт. В същото време ще бъдат организирани
серия от семинари, осведомителни кампании и маратон в гр. Чипровци, които да
стимулират спортуването при младежите. Предвидени са и редица други активности в
подкрепа на тази цел. Проучвания показват, че младежите, които се занимават с
различни спортове, са по-уравновесени, притежават по-добри ежедневни навици и
жизненост. Освен това те са по-защитени от заплахата от социална изолация и
влошаване на психичното здраве.
Събитието, което ще се състои на 8 юли 2020 г., е част от проектните активности и има
за цел да представи на родителите неизвестните за обществото предимства на спорта,
логистична информация на спортните активности в трансграничния регион и др.
съществена информация.
На събитието ще бъде представени дейността на спортните клубове в областта и
възможностите за спорт, които предлагат.
За повече информация, моля пишете на следния имейл адрес: avned@abv.bg, лице за
контакт: Андрей Недялков.
Събитието ще се проведе при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки и
препоръки на Министерството на здравеопазването.
Проект CB007.2.22.088 „Младежка мрежа за спорт и здраве“се реализира в рамките
на Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Сърбия
2014-2020. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ОУ
"Петър Парчевич“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

