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NR. 1397 /25.09.2017
Către: Toate Inspectoratele Şcolare Judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului
Bucuresti
În atenţia: Inspectorilor Generali/ Inspectorilor de Educaţie Fizică şi
Sport/Directorilor Cluburilor Sportive Şcolare şi Unităţilor de Învăţământ cu clase
sportive.
În perioada 23-30 septembrie 2017 este Săptămâna Internaţională a Sportului, prilej cu
care este promovată practicarea activităţilor sportive, statele membre UE aderând la programul
#Beactive finanţat în cadrul proiectului Erasmus+.
În Romania acest program este coordonat de către Ministerul Tineretului şi Sportului prin
programul derulat de Federaţia Sportul Pentru Toţi.
Vă informăm ca înregistrarea acţiunilor organizate şi la care participaţi cu elevii pe raza
administrativ teritorială în care vă desfăşuraţi activitatea, trebuie efectuată pe portalul
https://ec.europa.eu/sport/week/take-part_en şi pe pagina facebook FSSU la evenimentul Ziua
Internatională a Sportului Şcolar .
Înregistrarea evenimentului împreuna cu fotografii postate pe reţelele de socializare indicate, vă
poate aduce premii în obiecte şi/sau bilete gratuite la evenimente sportive importante organizate
în Europa. Aceste acţiuni sunt arhivate şi vor fi parte integrantă a raportului final pe care Comisia
Europeană pentru Sport îl va prezenta la sfârşitul acţiunii.
Vă rugăm totodată să ne trimiteţi în format .pdf la adresa de email comunicare@fssu.ro, până la
data de 01.10.2017, un raport centralizat al acţiunilor organizate în judeţ/municipiul Bucureşti în
această perioadă, care să cuprindă: denumirea evenimentului, denumirea organizatorului şi al
partenerilor săi, activităţile organizate, numărul de participanţi, alte date importante de
comunicat, câteva fotografii (3-5) mai sugestive.
Vineri 29 septembrie, este Ziua Internaţională a Sportului Şcolar. Cu acest prilej vă solicităm
să încurajaţi elevii să practice activităţile sportive şi să se înscrie în Asociaţiile Sportive Şcolare.
Înfiinţarea şi activarea Asociaţiilor Sportive Şcolare reprezinta pentru noi, o prioritate. Vă stăm
la dispoziţie cu informaţii în cazul în care aveţi nelamuriri legate de Regulamentul de
Organizare şi Desfăşurare a Activităţilor Sportive în cadrul Asociaţiilor Sportive Şcolare
transmis prin adresa 1395/25.09.2017.
Director Adjunct
Constantin CĂLIMAN

