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CZYM JEST WORLD SNOW DAY (ŚWIATOWY DZIEŃ ŚNIEGU)?
•
„To największy dzień na śniegu w ciągu roku“
•
W 2021 roku odbędzie się dziesiąta (10.) edycja imprezy World Snow Day
•
Jest to coroczny festiwal śniegu dla dzieci i ich rodzin
•
To rozmaite aktywności organizowane jednocześnie na całym świecie w jeden weekend (zawsze
jest to trzecia niedziela stycznia)
•
Impreza jest organizowana w ramach kampanii Międzynarodowej Federacji Narciarskej (FIS)
„Bring Children to the Snow” (Zachęcanie dzieci do zabawy na śniegu)
CO OZNACZA WORLD SNOW DAY DLA DZIECI I ICH RODZIN?
Jest to dzień pełen zabaw na śniegu, podczas którego można:
•
ODKRYWAĆ — poznać coś nowego
•
DOBRZE SIĘ BAWIĆ — to czas na dobrą zabawę na śniegu
•
ZDOBYĆ CIEKAWE DOŚWIADCZENIA — to świetny sposób na zdobycie wspaniałych
wspomnień i inspiracji na przyszłość
DLACZEGO USTANOWIONO WORLD SNOW DAY?
•
Aby promować uprawianie sportów zimowych wśród dzieci i młodzieży
•
Aby razem z interesariuszami z branży wspierać rozwój sportów zimowych oraz zachęcać dzieci
do ich uprawiania
•
Aby przyciągnąć zupełnie nowe osoby do sportów zimowych oraz oferować dodatkową wartość
dla osób, które już je uprawiają
JAKIE SĄ CELE IMPREZY WORLD SNOW DAY?
•
Dać dzieciom i ich rodzinom możliwość zabawy na śniegu oraz odkrywania sportów zimowych
dzięki specjalnym imprezom zlokalizowanym na całym świecie.
•
Edukowanie dzieci, jak dbać o środowisko i zachować śnieg dla przyszłych pokoleń
•
Edukowanie dzieci, jak zachować bezpieczeństwo na śniegu i poza nim
•
Pokazywanie dzieciom i ich rodzinom korzyści zdrowotnych z uprawiania sportów zimowych i
aktywności fizycznej
PARĘ LICZB DOTYCZĄCYCH IMPREZY WORLD SNOW DAY:
•
1 dzień na śniegu na całym świecie każdego roku
•
7 imprez na półkuli południowej
•
5 partnerów globalnych: Atomic Skis, Eurosport, European Broadcasting Union, Infront, Best of the
Alps oraz European Federation of the Sporting Goods Industry.
•
45 uczestniczących krajów
•
Ponad 100 kurortów oferujących bezpłatną jazdę na nartach i snowboardzie
•
Ponad 350 wydarzeń w ramach imprezy World Snow Day w 2020 roku
•
4365 wydarzeń w łącznie dziewięciu dotychczasowych edycjach imprezy World Snow Day.
•
Ponad 120 000 uczestników największego wydarzenia.
•
Ponad 2,2 miliona uczestników w dziewięciu dotychczasowych edycjach imprezy
JAK WZIĄĆ UDZIAŁ?
•
Zaloguj się w witrynie World Snow Day www.world-snow-day.com. Kliknij wyszukiwarkę imprez i
znajdź wydarzenie najbliżej Ciebie
WEŹ UDZIAŁ W NAJWIĘKSZYM DNIU NA ŚNIEGU!
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