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8 czerwca, niedziela.
Opolskie Amazonki zapraszają na Wielkie Święto Piłki Nożnej i … mammografię!
Setki różowych kartek!
Rok temu, 8 czerwca, w pierwszą rocznicę rozpoczęcia w Polsce Mistrzostw Europy
w Piłce Nożnej „Euro 2012”, Fundacja „Piłka jest Piękna” zainicjowała Dzień Przyjaciół
Piłki Nożnej z nadzieją, że dzień ten będzie świętem miłośników futbolu, przypominającym,
że piłka nożna, jak każda dyscyplina sportu, uczy nie tylko marzyć, ale i realizować marzenia,
jednoczy przyjaciół, jest źródłem radości oraz emocji a jednocześnie promuje wartości, takie
jak aktywny, sportowy styl życia, sprawność i kulturę fizyczną, współpracę, wytrwałość,
lojalność.
Także w tym roku w dniu 8 czerwca w całej Polsce zorganizowany zostanie po raz
drugi Dzień Przyjaciół Piłki Nożnej, w czasie którego organizowane będą turnieje oraz
piłkarskie gry i zabawy we wszystkich jej odmianach i rodzajach. Celem organizatorów jest,
by 8 czerwca odbyło się łącznie tysiąc spotkań w różnych zakątkach kraju.
Nowością tegorocznego Dnia będzie połączenie go z akcją społeczną „Razem
wygrywamy z rakiem piersi”, prowadzoną przy aktywnym współudziale Amazonek z
Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”. Członkinie klubów Amazonek, kobiety po mastektomii,
promować będą zachowania, zmniejszające ryzyko zachorowania oraz sposoby wczesnego
wykrywania raka piersi. Każdy mecz - zabawę rozpocznie gwizdkiem jedna z 25 tys. polskich
Amazonek. Ponadto uczestniczkom i „kibickom” zabaw z piłką wręczane będą „Różowe
Kartki - zaproszenia do badania piersi do 14 lipca 2014”.
Na Opolszczyźnie Dzień Przyjaciół Piłki Nożnej zostanie zorganizowany: 7 czerwca
na boisku przy ul Północnej (koło Makro) oraz 8 czerwca na boisku w Prószkowie (przy
pomologii), w obu wypadkach w godz. 10-16 . W Prószkowie wystąpi 16 drużyn dzieci z klas
I-IV, a w Opolu 16 drużyn „Młodych Orłów”. Dodatkowo 8 czerwca podczas Pikniku dla
Zdrowia „Chodzę , biegam więc jestem” w Opolu odbędzie się turniej podbijania piłki
nożnej nogą, torsem, głową. Najlepsi otrzymają upominki.
Podczas tych wszystkich imprez Opolskie Amazonki rozdawać będą obecnym na
boiskach kobietom „Różowe Kartki” – zaproszenia na mammografię.

