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Europejski Tydzień Sportu (ETS) 
– co to takiego?

2012 r. 
Raport Posła 

do PE 
Santiago 
Fisasa.

2014 r. 
Opracowanie 

koncepcji 
projektu.

Konsultacje 
z państwami 

członkowskimi 
i organizacjami 

sportowymi.

Od 2015 r. 

Narodowy 

Koordynator 

ETS w Polsce.

Ministerstwo 
Sportu i Turystyki



ETS – w jakim celu?

przez cały 

rok

poprzez 

oddolne 

inicjatywy

promowanie 

sportu…

i aktywności 

fizycznej 

#BeActive



ETS 2017 w Polsce



Rozpoczęcie ETS 2017 w Polsce odbyło się 23 września w
Parku Agrykola w Warszawie.

Wśród wielu atrakcji wyróżnić można:

- Sportowe Miasteczko #BeActive (ponad 3500 osób)

- Mini Maraton #BeActive

- Wielobój Sprawnościowy #BeActive

- Mini Turnieje #BeActive

- Strefę Malucha #BeActive

Inauguracja ETS 2017



Inauguracja ETS 2017



ETS 2017 – strona www.etspolska.pl



ETS 2017 – Wydarzenia w całej Polsce



MSiT przygotowało 25 tys. materiałów 
promocyjnych w tym m.in. 

worki, odblaski, smycze, paski do biegania i 
wiele innych

Dystrybucja:

- 150 pierwszych zarejestrowanych wydarzeń

- konkursy

ETS 2017 – Materiały promocyjne 



Konkursy:

1. Konkursy dotyczące problematyki sportowej

2. Konkurs „ETS w mojej szkole”

Nagrody: 

- vouchery na zakup sprzętu sportowego

- zaproszenie na Galę Europejskiego Tygodnia Sportu

ETS 2017



Podsumowanie

trzeciej edycji ETS

odbyło się podczas

Gali zorganizowanej

13 października 2017 r.

w Warszawie

ETS 2017 – Gala Europejskiego 
Tygodnia Sportu 



ETS 2017 w liczbach

• ponad 80 tys. osób wzięło udział w 
wydarzeniach organizowanych w ramach ETS 
2017

• ponad 400 wydarzeń zachęcało Polaków do 
aktywności fizycznej

• prawie 400 organizatorów

• najbardziej aktywne województwo – śląskie



Ambasadorzy ETS 2017



#BeActive Awards 2017 – trzy 
kategorie:

1. #BeActive Workplace Award - za inspirowanie 
pracowników do aktywności fizycznej

2. #BeActive Local Hero Award - za inspirowanie 
społeczności lokalnych do aktywności fizycznej

3. #BeActive Education Award - za inspirowanie 
przedszkolaków i uczniów do aktywności fizycznej



Finał konkursu #BeActive Awards

Do finału konkursu #BeActive Awards 2017 
zakwalifikowano 9 projektów z całej Europy, 
po 3 w każdej kategorii konkursowej. Wśród 
wyróżnionych projektów znalazł się projekt 
„Bądź aktywny i …” realizowany przez 
Miejskie Przedszkole nr 34 w Zielonej 
Górze.



Gala #BeActive Awards w Marsylii



#BeInclusive Sport Awards

• Cel: wyłonienie najciekawszych inicjatyw wspierających integrację 
lokalnych społeczności i walkę z wykluczeniem społecznym

• Uczestnicy: instytucje publiczne, prywatne, pozarządowe

• Nagroda: 10 000 euro!



I co dalej? – czyli ETS 2018
23 – 30 września 



Warsztaty – 15 grudnia 2017

3 sesje warsztatowe:

1.Erasmus+ Sport – od pomysłu do realizacji – priorytety 
i cele (przykłady), rola lidera, partnera

2.Erasmus+ Sport – piszemy projekt – formularze, 
liczenie budżetu, ważne terminy

3.Europejski Tydzień Sportu – zaangażuj się – przykłady 
inicjatyw, korzyści, perspektywy międzynarodowe



ETS 2018

www.etspolska.pl

Zapraszamy do przyłączenia się do 
kolejnych obchodów ETS

23 - 30 września 2018 r.

Kontakt: etspolska@msit.gov.pl



Dziękuję za uwagę

Marta Dyszyńska
marta.dyszynska@msit.gov.pl

tel. 22 2443 125


