3. OFF SPORT FESTIWAL NA 3. URODZINY TAURON ARENY KRAKÓW
Godz. 110:00-20:00
Impreza plenerowa
TAURON Arena Kraków od strony Parku Lotników Polskich
Off Sport Festiwal to bezpłatne, plenerowe, charytatywne wydarzenie sportowe
o charakterze festiwalu dyscyplin sportowych, które jeszcze nie są tak popularne w
naszym kraju, a na świecie cieszą się dużym zainteresowaniem, szczególnie wśród
młodych ludzi.
Będziemy promować polski sport – OFF SPORT, a więc dyscypliny, które jeszcze nie są tak
popularne w naszym kraju, a na świecie cieszą się dużym zainteresowaniem, szczególnie
wśród młodych ludzi. Wśród nich są: slackline, lacrosse, bike polo, aerobik sportowy, street
workout, parkour, karate, boks oraz wspinaczka sportowa.
Istotnym elementem wydarzenia są pokazy oraz ogólnodostępne warsztaty, prowadzone przez
instruktorów i zawodników danych dziedzin. Dzięki temu te mało znane w Polsce dyscypliny
sportu, czy też aktywności są zaprezentowane szerszemu gronu odbiorców, którzy mogą brać
aktywny udział w imprezie.
Pomysłodawczynią projektu jest Ewa Szostek – wieloletnia reprezentantka Polski w
rock’n’rollu akrobatycznym. Prezes Stowarzyszenia „Siła Polskiego Sportu”. Doświadczenie
w organizacji imprez zbierała także dzięki dwukrotnej współpracy przy organizacji koncertów
Juwenaliowych na Krakowskiej Akademii, wkładzie w organizacje corocznie odbywających
się w Krakowie, Pucharów Świata w Rock’n’Rollu Akrobatycznym oraz pracy zawodowej w
utytułowanej agencji eventowej.
W bogatym programie wydarzenia znalazły się:
- pokaz highline przywieszonego do lecących balonów,
- pokazy sportowe w każdej strefie, prowadzone przez Mistrzów i reprezentantów Kadry
Narodowej: Maksym Riznyk (Street Workout), Grzegorz Błasiak, Joanna Ciepielewska,
Diana Chmielnicka (Sports Aerobics Team AWF), zawodnicy i zawodniczki drużyny
narodowej Lacrosse, Maciej Dzieński (wspinaczka sportowa) i inni,
- otwarte warsztaty dla mieszkańców,
- charytatywny, miejski bieg koleżeński z funduszem na rzecz promowanych sportów przy
współpracy z Husaria Race Team,
- strefa dziecięca z warsztatami plastycznymi prowadzonymi przez absolwentów ASP,
dmuchańcem, oraz animacjami prowadzonymi przez Kluby Dziecięce „Akukuu”,

- strefa zdrowia: rejestracja DKMS, porady fizjoterapeutów i dietetyków, stoisko barberskie,
salonu kosmetycznego oraz napojów odżywczych „Joy Day”,
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