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Placówki z Mazowsza laureatami rankingu  
„Szkółki piłkarskie NIVEA”  

 
Ponad 1,8 mln głosów oddali internauci na lokalne s zkółki i kluby sportowe w ramach 
programu społecznego „Szkółki piłkarskie NIVEA”. 17  czerwca zako ńczyło si ę głosowanie on-
line, w wyniku którego 100 placówek otrzyma sprz ęt sportowy oraz dost ęp do profesjonalnych 
treningów Akademii Ajax Amsterdam. Zaanga Ŝowanie mieszka ńców z województwa 
mazowieckiego było imponuj ące - na 97 placówek zgłoszonych w tym regionie 11 t rafiło do 
grona zwyci ęzców rankingu.  
 
W całej Polsce internauci oddali ponad 21 mln głosó w na 865 zgłoszonych placówek 
 
Liczba oddanych głosów zupełnie przekroczyła nasze oczekiwania. Bardzo cieszy nas fakt, Ŝe 
inicjatywa „Szkółek Piłkarskich NIVEA” spotkała się z tak duŜym zainteresowaniem i pozytywnym 
odbiorem. Naszym celem jest podarowanie dzieciom moŜliwości wszechstronnego rozwoju 
umiejętności piłkarskich, zaś marzeniem - aby za dziesięć lub dwadzieścia lat w reprezentacji Polski 
grali piłkarze wykształceni w szkółkach piłkarskich NIVEA  - mówi Ingo Tanger, dyrektor marketingu 
NIVEA Polska. Internauci głosowali na zgłoszone placówki od 1 marca do 17 czerwca, wyłaniając 
ostatecznie 100-tkę zwycięzców w czterech turach. Placówki z województwa mazowieckiego 
wspaniale wykorzystały swoją szansę! UKS Czerwone Smoki Brwinów zgromadził ponad 203 tys. 
głosów; niewiele mniej - bo ponad 195 tys. oddano na Szkołę Podstawową nr 4 im. Adama 
Mickiewicza w Siedlcach, a pulą ponad 163 tys. głosów mogą pochwalić się zawodnicy trenujący w 
UKS Otrębusy. 
 
Nowa wiedza dla trenerów i szkolenia dla najmłodszy ch 

Laureaci rankingu od września b.r. wezmą udział w programie przygotowanym we współpracy z 
Akademią Ajax Amsterdam. Eksperci Ajaxu poprowadzą kilkudniowe szkolenie, podczas którego 
przekaŜą trenerom praktyczną i teoretyczną wiedzę dotyczącą technik trenowania piłki noŜnej z 
dziećmi. Dziesięć zespołów, które wykaŜą się największą aktywnością w relacjonowaniu swych 
postępów treningowych na profilu szkółki na stronie www.szkolkiNIVEA.pl, zostanie zaproszonych do 
udziału w specjalnym turnieju, który odbędzie się w czerwcu 2013. W ramach nagrody sześć 
zwycięskich druŜyn wyjedzie na letni obóz szkoleniowy do Amsterdamu, gdzie ich członkowie będą 
rozwijali swe umiejętności piłkarskie pod okiem ekspertów.  
 
Licznymi korzyściami wynikającymi ze wspólnej gry w piłkę mogą cieszyć się jednakŜe nie tylko 
zwycięskie placówki. Z myślą o szkołach, którym nie udało się zakwalifikować do finałowej 100-ki, 
przygotowano filmiki szkoleniowe on-line, dostępne na stronie www.szkolkiNIVEA.pl. Stworzone przy 
współpracy z Akademią Ajax Amsterdam filmiki instruktaŜowe pozwalają na efektywną naukę tajników 
gry w piłkę noŜną zarówno w domowym zaciszu, jak i na osiedlowym boisku. Niniejszy program 
treningowy umoŜliwia techniczne doskonalenie umiejętności małych zawodników, a jednocześnie jest 
fantastyczną okazją do wspólnej zabawy rodziców z dziećmi.    
 
Więcej informacji o programie „Szkółki Piłkarskie NIVEA” jest dostępnych na stronie 
www.szkolkiNIVEA.pl oraz na oficjalnym profilu: https://twitter.com/#!/SzkolkiNIVEA. 
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„Szkółki piłkarskie NIVEA”  mają na celu zachęcanie najmłodszych oraz ich rodzin do aktywności 
fizycznej. Inicjatywa (zainaugurowana w styczniu b.r.) odpowiada na realną potrzebę szkół i klubów, 
które borykają się z ograniczonym dostępem do profesjonalnych szkoleń oraz brakiem sprzętu 
treningowego. Projekt otrzymał patronat honorowy MEN, a program treningowy przygotowano we 
współpracy z Akademią Ajax Amsterdam. Akcję wspierają doświadczeni eksperci:  
Anna Kałuba-Korczak - psycholog dziecięca oraz Paweł Zawitkowski - fizjoterapeuta.  
 
NIVEA Polska  - jedna z wiodących międzynarodowych firm w kategorii pielęgnacji skóry od lat 
realizuje projekty zaangaŜowane społecznie. „Szkółki piłkarskie NIVEA” to kolejny po „Błękitnych 
śaglach”, „Bezpiecznie z  NIVEA i WOPR” oraz „100 placach zabaw na 100 lat NIVEA” program 
podjęty w trosce o wszechstronny rozwój dzieci i integrację rodziny.  
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Dodatkowych informacji udzielają: 
 
Aldona Kochman      
NIVEA Polska  
e-mail: aldona.kochman@beiersdorf.com 
tel. 61 874 61 03  

Magdalena Wardowska 
Garden of Words 
e-mail: m.wardowska@gardenofwords.pl 
22 829 85 72 w. 13 
 


