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ZÁŠTITU NAD MEDZINÁRODNÝM CHARITATÍVNYM TURNAJOM V ŽENSKOM
PLÁŽOVOM VOLEJBALE PREVZAL PREZIDENT SR ANDREJ KISKA

Poprad – 13 august 2014, Záštitu nad medzinárodným turnajom v ženskom
plážovom volejbale ktorý sa po prvýkrát uskutoční na Slovensku prevzal prezident
SR Andrej Kiska. Dejiskom SLOVANET BEACH EXHIBITION bude areál AquaCity
Poprad. Už 30. augusta 2014 sa pod homologizáciou európskej volejbalovej
konfederácie uskutoční na Slovensku volejbalové podujatie za účasti európskej
hráčskej špičky. Výnimočnosť tohto podujatia podčiarkuje jeho charitatívny
rozmer, keďže celý výťažok zo vstupného bude prerozdelený na dva charitatívne
účely. Organizátori podujatia pomôžu pacientom trpiacim chronickou obštrukčnou
chorobou pľúc a rodinám, ktorých deti trpia detskou mozgovou obrnou.
Hviezdami nabité exhibičné podujatie sľubuje nezabudnuteľný športový zážitok. O
víťazstvo bude bojovať šesť ženských tímov v dvoch skupinách. Prvé dva tímy
postúpia do semifinálových zápasov z ktorých vzíde víťaz turnaja. “Sme radi, že aj na
Slovensko zavítajú svetové hviezdy plážového volejbalu z Poľska, Rakúska či iných
krajín” hovorí Ján Michlík, zástupca Slovanetu - generálneho partnera podujatia.
Účasť na exhibičnom turnaji potvrdili aj slovenské hráčske špičky Dominika
Nestarcová a Natália Dubovcová. “Sme radi, že čaro plážového volejbalu si budú
môcť vychutnať aj slovenskí športoví fanúšikovia. Tešíme sa na toto podujatie a
samozrejme sa budeme snažiť podať čo najlepší športový výkon. Verím, že na
domácej pôde divákov nesklameme” hovorí Dominika Nestarcová, slovenská
reprezentantka v ženskom plážovom volejbale.
Exhibičné podujatie sa bude niesť aj v znamení pomoci druhým. Celý výťažok zo
vstupného bude prerozdelený na dva charitatívne účely. Vyzbierané finančné
prostriedky poputujú Nadačnému fondu Pre zdravé pľúca, ktorý pomáha pacientom
s nevyliečiteľným ochorením tzv. chronickou obštrukčnou chorobou pľúc. Rovnako
organizátori podujatia podporia aj rodiny, ktorých deti trpia detskou mozgovou
obrnou. Spolupatričnosť s pacientmi, ktorým je venovaný výťažok zo vstupného
vyjadril aj prezident SR Andrej Kiska, ktorý nad celým podujatím prevzal záštitu.
Pre návštevníkov podujatia, ktorým bude sprevádzať Marcel Forgáč sú pripravené
ďalšie sprievodné aktivity ako vystúpenie tanečnej skupiny Old school Brothers, Trial
show Jána Kočíša, zábavné atrakcie, súťaže a animácie pre deti. Akciu popdorili
Slovanet, AquaCity a stávková kancelária Tipsport. Viac na www.tatrabeach.sk
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