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,,Bucurie in miscare,, este un program de promovare a sportului si miscarii in comunitate,
program ce isi propune sa aduca impreuna copii si parinti, tineri si varstnici, entitati locale care
au aceleasi pasiuni in zona sportului si a unui stil de viata sanatos precum si sportivi
profesionisti si/sau amatori, autoritati locale si alte organizatii.

Acest proiect a fost lansat in 2012 de catre asociatia 11even din Cluj-Napoca, sub forma unui
festival in aer liber pe parcursul a doua zile, cu desfasurarea de activitati sportive.

La Sighetu Marmatiei, acest eveniment de amploare nationala este adus de catre Asociatia
SMISZ Sighet. Din 2012 si pana acum aceste evenimente inseamna manifestari sportive
derulate in peste 40 de orase din tara, in acest an promovarea se face in 32 de orase din tara,
in perioada 5-15 martie derulandu-se o competitie pentru alegerea celor 12 locatii unde se va
derula proiectul.

Ce trebuie sa faca Sighetu Marmatiei si sighetenii pentru ca orasul nostru sa devina una
dintre cele 12 locatii de desfasurare a eventului? In perioada 5-15 martie, printr-o postare a unei
poze in timp ce faceti sport sa folositi tag la @BucurieInMiscareRomania si mentionarea in
descriere a numelui orasului nostru puteti strange puncte suficiente pentru a clasa Sighetul
printre cele 12 locatii castigatoare. Totodara, in perioada desfasurarii votului, puteti prelua si
distribui mai departe toate posturile legate de competitie de pe pagina de Facebook a
eventului
sau de pe
pagina
S
MISZ Sighet
.

Mai multe informatii gasiti pe www.bucurieinmiscare.ro
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