
 

A tavalyi évben a MOVE Week minden várakozásainkat felülmúlta, köszönhetően a 

Mozgásszervezők nagyszerű munkájának. 

Most eljött az ideje, hogy újra megmozgassuk Európát! Bízunk benne, hogy idén sikerül 

elérni a bűvös 1 millió fős részvételt európai szinten a szeptember 29. és október 5. között 

rendezendő MOVE Weeken. Ennek megvalósításához szükségünk van a Ti kiemelkedő 

elkötelezettségetekre és képességeitekre. 

A tavalyi sikereket folytatva, az idei MOVE Weeken európai szinten célunk 2000 esemény 

megszervezése és az európai lakosság még nagyobb arányú bevonása által, az egymilliós 

résztvevőszám elérése. 

Az eseményeknek ingyenesnek kell lenniük, hogy mindenki számára nyitottak és elérhetőek 

legyenek. Bármilyen mozgásról lehet szó a futástól, a biciklizésen át az úszásig. De lehet 

akár fára mászás vagy tánc is a városháza előtti téren. Vagy csak egyszerűen szervezhettek 

nyílt napokat a saját sportklubotokban, amely keretében az érdeklődők kipróbálhatják, hogy 

mit csináltok. Minden rajtatok múlik! 

 

Egy kis inspirációt nyerhettek a 2013-as MOVE Week során Európa-szerte megrendezett 

1259 eseményből a következő linkre kattintva: www.nowwemove.com/events 

  

Idén a regisztrációt sokkal egyszerűbbé tettük, amelyet új honlapunkon érthettek el: 

http://www.nowwemove.com/events?utm_source=MOVE+Agents&utm_campaign=73238b6bd9-MW_2014_%231-Hungary&utm_medium=email&utm_term=0_01a67c1660-73238b6bd9-


http://hungary.moveweek.eu/. Mindössze három lépéssel Mozgásszervezővé  lehet válni a 

regisztráció után: tervezd meg előre, népszerűsítsd és valósítsd meg az eseményt! 

 

A Mozgásszervezőkről: 

A mozgásszervező a legfontosabb kapocs a NowWeMove kampány és az európai polgárok 

között. A mozgásszervező feladata, hogy koordinálja saját eseményét és megmozgassa a 

közösségén belüli embereket a MOVE Week alatt. 

  

Légy része Európa legnagyobb szabadidősport-eseményének, és játssz aktív szerepet abban, 

hogy 2020-ra 100 millióval több európai ember mozogjon és sportoljon. Segíts mozgásba 

lendíteni Európát!   

 

A szeptember 17-ig regisztrált eseményekre, illetve a készlet erejéig MOVE Week-es 

szóróanyagokat biztosítunk. 

 

Ha kérdésed lenne, vagy segítségre van szükséged az esemény regisztrálásában, keress 

bátran bennünket: 

 

Veress Réka 

reka.veress@emmi.gov.hu;  

rekaver@gmail.com 

Kutenics Judit 

Magyar Szabadidősport Szövetség 

info@masport.hu 

 

 

A MOVE Week magyarországi népszerűsítésében partnerünk: Magyar Szabadidősport Szövetség, 

Magyar Olimpiai Bizottság, Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség, Magyar Diáksport 

Szövetség, Testnevelési Egyetem 

Az esemény fővédnöke Dr. Simicskó István sportért felelős államtitkár. 

 

 

http://hungary.moveweek.eu/
mailto:reka.veress@emmi.gov.hu
mailto:rekaver@gmail.com
mailto:info@masport.hu

	A tavalyi évben a MOVE Week minden várakozásainkat felülmúlta, köszönhetően a Mozgásszervezők nagyszerű munkájának.
	Most eljött az ideje, hogy újra megmozgassuk Európát! Bízunk benne, hogy idén sikerül elérni a bűvös 1 millió fős részvételt európai szinten a szeptember 29. és október 5. között rendezendő MOVE Weeken. Ennek megvalósításához szükségünk van a Ti kieme...

