
СПОРТНА ПАНОРАМА

ГР.САНДАНСКИ

20 септември 2015

MOVE WEEK 
СВЕТОВНА СЕДМИЦА НА

ДВИЖЕНИЕТО



ЗА ИНИЦИАТИВАТА
ЗА ЕДНА СПОРТУВАЩА ОБЩИНА САНДАНСКИ

Популяризиране на :

- масовия спорт на територията на 

община Сандански.

- на различните начини жителите на 

община Сандански да бъдат активни в 

областта на спорта.

- на ползите от физическата активност и 

спорт.



ЗА ИНИЦИАТИВАТА

Открий своя спорт

Инициативата се 

гради на 

3 основни 

принципа :

Да се повиши 

информираността 

относно ползите 

от спорта 

Да се насърчат 

децата и 

младите хора 

към посещаване 

на тренировки 

Да се подобрят 

възможностите 

за достъп до 

спортните 

клубове



НАШАТА ЦЕЛ

 НАСЪРЧАВАНЕ И УВЕЛИЧАВАНЕ 

ФИЗИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ НА ЖИТЕЛИТЕ НА 

ОБЩИНА САНДАНСКИ.

 ДА РАЗДВИЖИМ ДЕЦАТА НА САНДАНСКИ.



ДАТА И МЯСТО НА СЪБИТИЕТО

КОГА?
-20 СЕПТЕМВРИ /НЕДЕЛЯ/

-10:30 часа

КЪДЕ ?
- Градски парк Сандански
- Пред плувния интернат



МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ

Sandanski1.com

Радио Гея

Вестник Вяра



ПОЛЗИ ОТ СЪБИТИЕТО ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА

ОБЩИНАТА

 Основна цел : повишаване на мотивацията и 

активността на жителите на община Сандански.

 Ползи за обществото :

- увеличено участие в спортни събития;

- повишаване броя на спортуващите;

- стимулиране  развитието на спортното 

доброволчество;

- повишено внимание към личното здраве и 

физическа дееспособност;

- възможности за социални контакти и общуване;

- възможност за забавление и развлечение;



ПОЛЗИ ОТ СЪБИТИЕТО ЗА

СПОНСОРИТЕ И РЕКЛАМОДАТЕЛИТЕ

 Подобрен имидж;

 Демонстриране на социална отговорност;

 Повишаване на информираността на целевия 

клиент;



НАЧИН НА ПРОТИЧАНЕ НА СЪБИТИЕТО

 10:30 - Регистриране на участниците в 
събитието.

 10:45 - Откриване на събитието.

 11:00 - Начало на спортния празник.

включващ :

- крос;

- “1 км. здраве” – инициатива, в която хората може 
да избират между бързо ходене или бавно тичане в 
предварително определен маршрут.

- открити тренировки по тенис на маса, спортни 
танци, бадминтон, канадска борба, шах и др.    

 12:30 - Томбола с регистрираните участници. 

 13:00 - Закриване на “Спортна панорама” - MOVE 
WEEK 2015, организиран от ИВЕМ ЛАЙФ ЕООД.






