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Nowy konkurs internetowy NIVEA – zagłosuj na szkółkę LKS Przemsza Siewierz lub ZSP w Wojkowicach Kościelnych!
Nowy program społeczny firmy NIVEA właśnie wystartował! „Szkółki piłkarskie NIVEA”, jako jedyna tego typu inicjatywa w
Polsce, daje dzieciom szansę na profesjonalne treningi piłkarskie i nowy sprzęt sportowy.
Dzięki konkursowi 100 szkół podstawowych lub dziecięcych klubów piłkarskich w całej Polsce, trenujących piłkę nożną z dziećmi w wieku 7-13
lat, otrzyma najwyższej klasy program treningowy oraz sprzęt sportowy. W charakterze partnera NIVEA zaprosiła do współpracy jedną z
najlepszych szkółek piłkarskich na świecie – Akademię Ajax Amsterdam.
Podobnie jak w przypadku konkursu „100 placów zabaw na 100 lat NIVEA”, tak i tym razem o zwycięstwie w konkursie zadecyduje głosowanie
w Internecie. W ramach głosownia zostanie wyłonionych 100 zwycięskich szkół/klubów w czterech terminach, po 25 w każdym z nich.
Poszczególne tury głosowania kończą się: I - 06.05.2012, II - 20.05.2012, III - 03.06.2012, IV - 17.06.2012. Wyniki zostaną ogłoszone w dzień po
zakończeniu każdej z tur głosowania. Zwycięskie szkoły/kluby wyłonione w danej turze nie biorą udziału w dalszym głosowaniu. Oddane głosy
sumują się przez cały okres głosowania, które kończy się 17 czerwca 2012 r.
Aby wziąć udział w bezpłatnym głosowaniu internetowym należy zarejestrować się w serwisie www.szkolkinivea.pl
Zagłosuj na szkółkę LKS Przemsza Siewierz lub ZSP w Wojkowicach Kościelnych!
Bezpośrednie linki do głosowania na siewierskie szkółki:
http://www.szkolkinivea.pl/nursery/771.html
http://www.szkolkinivea.pl/nursery/116.html
PAMIETAJ O CODZIENNYM GŁOSOWANIU NA NASZE SZKÓŁKI!
Nowy sprzęt sportowy, który otrzymają zwycięzcy to nie wszystko. Wyposażenie będzie zaledwie początkiem sportowej przygody w ramach
„Szkółek piłkarskich NIVEA”. Program gwarantuje bowiem trenerom ze zwycięskich szkół i klubów udział w profesjonalnym szkoleniu
prowadzonym przez instruktorów Akademii Ajax Amsterdam. Dzięki niemu, poszczególni trenerzy od września 2012 roku rozpoczną realizację
programu treningowego ze swoimi zawodnikami. Prowadzone szkolenia oraz postępy młodych piłkarzy będą na bieżąco monitorowane, a
najlepsze szkółki piłkarskie wezmą udział w turnieju, który stanowić będzie zwieńczenie cyklu treningowego. Nadzór nad przebiegiem turnieju
obejmie instruktor z Akademii Ajax. Na koniec sześć najlepszych zespołów wyjedzie na letni obóz szkoleniowy do Amsterdamu.
PAMIETAJ O CODZIENNYM GŁOSOWANIU NA SZKÓŁKĘ LKS PRZEMSZA SIEWIERZ!
LICZY SIĘ KAŻDY GŁOS!
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