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Międzynarodowe Centrum Sportów Plażowych oraz Partnerzy: Miasto
Kraków i Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie zapraszają na
Międzynarodowy Festiwal Sportów Plażowych – Galeria Krakowska,
który odbędzie się w dniach 15-30 czerwca 2019 roku w Krakowie.

To pierwsze takie wydarzenie w Polsce!
Międzynarodowy Festiwal Sportów Plażowych to impreza, dla której
zostanie zbudowana arena sportowa o powierzchni ponad 1500 metrów
kwadratowych z trzema boiskami i trybunami dla 500 osób, a także
przygotowana specjalna strefa relaksu. Wydarzenie odbędzie się w
dniach 15-30 czerwca przy Galerii Krakowskiej (plac obok starego
Dworca PKP) i obejmie trzy weekendy rozgrywek siatkówki plażowej,
piłki ręcznej plażowej i beach soccera mężczyzn, w których udział
wezmą reprezentanci różnych państw. Nie zabraknie również
dodatkowych emocji, jakie zapewni mecz pokazowy beach soccera
pomiędzy reprezentacjami Anglii i Bułgarii. Dodatkowo w tygodniu
będą odbywać się turnieje towarzyszące siatkówki plażowej i beach
soccera dla młodzieży szkolnej.

Miasto Kraków od lat wspiera nowe inicjatywy sportowe, które mają na
celu promocję sportu i kultury fizycznej wśród mieszkańców. Znaczący
wkład w organizację Międzynarodowego Festiwalu Sportów Plażowych
ma Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie (ZIS), który – w imieniu
Gminy Miejskiej Kraków – zajmuje się m.in. organizacją i
współorganizacją imprez sportowych, popularyzacją sportu i aktywnego
spędzania wolnego czasu wśród krakowian oraz promuje miasto
poprzez wydarzenia sportowe. To dzięki współpracy z ZIS Kraków i
Galerią Krakowską w podwawelskim grodzie zobaczymy rywalizację
najlepszych siatkarzy i piłkarzy na specjalnie przygotowanej arenie do
sportów plażowych.
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Domowa bieżnia TechnogynMyRun
podpowie jak zdrowo biegać

Wstęp na całe wydarzenie jest bezpłatny! Serdecznie zapraszamy i do
zobaczenia na Międzynarodowym Festiwalu Sportów Plażowych –
Galeria Krakowska, Kraków 2019.

Więcej informacji i program wydarzenia można znaleźć na stronie:
mfsp.pl

Czytasz ten artykuł z okazji 30. urodzin Wyborczej

Sięgnij po więcej naszych tekstów dzięki
prenumeracie za 5 zł miesięcznie!

Czytaj najlepsze artykuły, wywiady i reportaże. Aby mieć nieograniczony
dostęp do serwisów Wyborczej, kup prenumeratę. Teraz to tylko 5 zł
miesięcznie przez pierwsze dwa miesiące.
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