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MISJA

TRZY KOLORY, JEDNO SERCE…

Kształtowanie pozytywnych postaw młodych ludzi wobec kultury 
fizycznej, w tym sportu, oraz budowanie środowiska klubu spor-
towego GKS-u Katowice poprzez organizację zajęć z aktywności 

fizycznej dla dzieci z katowickich przedszkoli.
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CELE PROJEKTU

• budowanie oraz kreowanie środowiska kibiców i marki GKS-u Katowice,

• reklama i promocja Klubu,

• kreowanie pozytywnego wizerunku Klubu,

• budowanie struktury klubu grup młodzieżowych,

• kształtowanie pozytywnych postaw wobec kultury fizycznej.

• pozyskiwanie zawodników do młodzieżowych sekcji Fundacji Sportowe Katowice.

CELE STRATEGICZNE:

CELE KRÓTKOTERMINOWE:
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CELE FUNDACJI SPORTOWE KATOWICE

• wszechstronne propagowanie szeroko pojętej idei sportu wśród młodych ludzi,

• aktywizowanie dzieci i młodzieży do zdrowego, sportowego stylu życia,

• przekazywanie najmłodszym wartości dotyczących zdrowia oraz jego ochrony,

• promowanie aktywnego trybu życia i dobrych nawyków,

• wspieranie działań na rzecz integracji oraz nawiązywania kontaktów.
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TUTAJ KAŻDY ZNAJDZIE SWOJE MIEJSCE

•  Fundacja Sportowe KatowiceFundacja Sportowe Katowice prężnie rozwija się od stycznia 2014 roku,

• akademia została założona z myślą o dzieciach, które pragną trenować i rozwijać 
swoje pasje w GieKSie,

• obecnie prowadzimy szkolenie w czterech dyscyplinach sportowych dla zawodni-
ków i zawodniczek od 3. do 18. roku życia,

• pod opieką Fundacji znajduje się znajduje się ponad 800 zawodników oraz zawod-
niczek i ta liczba stale rośnie.
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SERDUSZKO GIEKSY, CZYLI POZNAWANIE SPORTU POPRZEZ ZABAWĘ

Zabawa i ruch to podstawowe i zarazem najzdrowsze formy aktywno-
ści dzieci w wieku przedszkolnym. Wykorzystajmy to i wprowadźmy 

malucha w świat sportu już od najmłodszych lat.
Romana Kruk, psycholog sportowy
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SPORT + ZABAWA = RADOŚĆ

Serduszko GieKSy to zajęcia zabawowo-sprawnościowe dla chłopców 
i dziewczynek od 3. do 6. roku życia, rozwijające:

KOORDYNACJĘ

CZUCIE

POSTRZEGANIE

UMIEJĘTNOŚĆ PRACY
W GRUPIE

ZDOBYWANIE NAWYKÓW
DOBREJ POSTAWY
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EDUKACJA PRZEZ SPORT

W trakcie zajęć kadra trenerska dba o wszechstronny rozwój dzieci poprzez 
ćwiczenia sportowe, przekazywanie podstawowej wiedzy teoretycznej o sporcie 
i promowanie zdrowego stylu życia.
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SPORTOWE PRZEDSZKOLE – DLACZEGO AKADEMIA?

• organizacja wspólnych wyjść na mecze,

• organizacja spotkań z zawodnikami.

• doświadczona i profesjonalna kadra trenerska,

• zajęcia w salach lekcyjnych oraz na boiskach,

• ćwiczenia na świeżym powietrzu,

• elastyczne dostosowanie godzin do prowadzenia zajęć,

• małe grupy - maksymalnie w zajęciach uczestniczy 10 przedszkolaków,

• dalszy rozwój dziecka.

Współpraca z GieKSą w zakresie szkolenia dzieci w wieku przedszkolnym:

Opracowana i sprawdzona metodologia prowadzenia zajęć:
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KORZYŚCI

• podniesienie prestiżu przedszkola korzystającego z naszej oferty,

• umieszczanie informacji marketingowych o partnerze na oficjalnej stronie 
internetowej, plakatach, ulotkach,

• wsparcie w organizacji imprez sportowych i festynów,

• związanie się z profesjonalnie zarządzaną firmą rozpoznawalną na rynku usług 
sportowych,

• różne modele współpracy,

• wsparcie merytoryczne.

Wielosek cyjna Akademia 

Dla przedszkola:



12

KORZYŚCI

• kształtowanie pozytywnej, sportowej postawy u najmłodszych,

• zapewnienie harmonijnego rozwoju fizycznego dziecka,

• promowanie zdrowego trybu życia,

• budowanie marki klubu GKS Katowice,

• budowanie struktury klubu grup młodzieżowych.

• kształtowanie wizerunku miasta,

• dbanie o prawidłowy rozwój psychofizyczny dzieci,

• zdobywanie umiejętności pracy w grupie,

• promowanie zdrowych nawyków żywieniowych,

• przeciwdziałanie otyłości wśród młodzieży.

Dla klubu:

Dla miasta:
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KADRA TRENERSKA

• zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę według opracowanej przez 
fachowców metodologii szkolenia,

• dla wszystkich dzieci dostępne będą materiały edukacyjne i promocyjne.
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OFEROWANY PROGRAM ZAJĘĆ

• docelowo - 2 razy w tygodniu dla każdej prowadzonej grupy,

• w początkowej fazie - do końca roku 2021 - w ramach promocji projektu, zajęcia będą 
się odbywać raz w tygodniu dla każdej prowadzonej grupy.

Częstotliwość zajęć:
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ORGANIZACJA ZAJĘĆ

GRUPA 3-4 LATKI
(8 DZIECI DO 45 MINUT)

GRUPA 5-6 LATKI
(10 DZIECI DO 45 MINUT)

W każdym przedszkolu zajęcia odbywać się będą w grupach wiekowych:

Zajęcia będą realizowane po głównym programie nauczania
w przedszkolach w godzinach 13:30-16:00.



KONTAKT

WITOLD HORNIK
LIDER PROJEKTU

tel.: 733-539-202
witold.hornik@gkskatowice.eu 


