ZAPROSZENIE

IV CHARYTATYWNE ZAWODY PŁYWACKIE MASTERS

„PŁYWAM DLA…”
10 – 11.03.2018

Startując w tych zawodach możecie jak zwykle poprawić swoje wyniki, dobrze się bawić,
a co najważniejsze POMÓC.
Opłata startowa wynosi tylko 100 zł (25€). Przygotowaliśmy dla Was niecodzienne zawody, na których każdy
uczestnik otrzyma pamiątkowy medal, bardzo cenne nagrody będą losowane spośród wszystkich uczestników
(niezależnie od zajętego miejsca), dobrą atmosferę i zabawę podczas i po zawodach na bankiecie wraz z kolacją,
a także turniej kręgli, w którym wystartować może także Wasza drużyna.

W tym roku pływamy dla Szymona.
Szymon jest 6 letnim chłopcem chorym na autyzm. Uczęszcza do specjalnego przedszkola gdzie ma realizowane
wszystkie zalecenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Marzeniem Szymona i jego mamy, która samotnie go
wychowuje, jest tzw. Terapia krakowska, którą zalecono po diagnozie w Kaliszu, i którą mama prowadzi sama
w domu.
Sytuacja finansowa w rodzinie Szymka też nie jest zbyt zadowalająca. Nasza pomoc może spełnić marzenie mamy
i Szymka,a Szymon będzie mógł wziąć udział w turnusie w Krakowie, gdzie uczą dzieci mówić...
Szymon poza tym, że nie mówi, nie ma też rozumienia mowy. Psycholog, który zalecił terapię krakowską zapewnił,
że jeśli Szymon zacznie mówić, z czasem wróci mu rozumienie mowy i jest naprawdę duża szansa na wyprowadzenie go z autyzmu. Turnus trwa zaledwie 5 dni, ale przynosi spektakularne efekty.
Niestety koszt turnusu to 4 tys. złotych plus zakwaterowanie i wyżywienie we własnym
zakresie. Trudno mi to jest dalej pisać. Jedynie co mogę, jako organizator powiedzieć,
to ZAPRASZAM NA ZAWODY !!!! STATUJEMY I POMAGAMY!!!
Wszystkie pieniądze zebrane z Waszej opłaty startowej w IV Charytatywnych
Zawodach Pływackich „Pływam dla...”, przeznaczony będzie na leczenie
Szymona, który jest podopieczną FUNDACJI NA RZECZ POMOCY DZIECIOM
„Nowa Nadzieja”, Kalisz 62-800, ul. Nowy Świat 13, www.dzieciom.pl,
KRS 00000321541.

Nr subkonta Szymona: 38 2490 1028 9000 0001 4800 0323.
Zawody, jak zawsze, odbędą się na obiekcie Ośrodka Sportu i Rekreacji
m. st. Warszawy Dzielnicy Włochy przy ul. Gładkiej 18 w Warszawie.
Wszystkie szczegółowe informacje oraz zaproszenie znajdziecie na stronie:
www.swimmersteam.pl, www.megatiming.pl

