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Informacja prasowa 
Warszawa, 10 września 2015 

 

 

Siódma edycja programu Sportowa Akademia Veolii 
 

 

10 września ruszyła rekrutacja młodych, utalentowanych sportowców do kolejnej 

edycji Sportowej Akademii Veolii. Uczestnicy programu będą mieli możliwość udziału 

w szkoleniach, które pomogą im w kształtowaniu kariery. Ponadto otrzymają wsparcie 

stypendialne. 
 

– Wyczynowy sport to nie tylko talent i litry potu wylane na treningach. Do właściwego rozwoju kariery sportowej 

niezbędna jest także  wiedza z zakresu psychologii sportu, marketingu sportowego, prawa czy dietetyki. Cieszę 

się, że nie brakuje młodych ludzi, którzy chcą się doskonalić, a Veolia może im w tym pomóc. Dlatego gorąco 

zapraszamy do zgłaszania się do siódmej edycji naszego programu – mówi Gérard Bourland dyrektor generalny 

grupy Veolia w Polsce .  

 

Tak jak w poprzednich edycjach Programu, beneficjenci Sportowej Akademii Veolii przez rok będą uczestniczyć 

w zajęciach prowadzonych przez profesjonalnych wykładowców. Bogaty pakiet szkoleniowy pozwoli młodym 

sportowcom zdobyć specjalistyczną wiedzę dzięki której świadomie będą budować swój wizerunek i rozwijać 

umiejętności komunikacyjne. Natomiast doradztwo zawodowe pokaże im wymiar poza sportowy jakiego mogą 

doświadczyć po zakończeniu kariery.  

 

O udział w Programie mogą się starać sami zawodnicy, ich macierzyste kluby sportowe lub właściwe związki 

sportowe oraz urzędy miast (wydziały sportu). Każdy związek sportowy może zgłosić maksimum pięciu 

kandydatów, a klub dwóch. Kandydaci muszą pochodzić  z województwa mazowieckiego, łódzkiego i 

wielkopolskiego lub powiatów chrzanowskiego bądź tarnogórskiego oraz powinni uprawiać jedną z  

niezespołowych dyscyplin olimpijskich. Konieczne jest udokumentowanie sukcesów sportowych zawodnika i 

mile widziane jest zaprezentowanie osiągnięć w zakresie kształcenia szkolnego. Ostatecznego wyboru 

beneficjentów w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Tarnowskich Górach i Chrzanowie dokonają kapituły złożone z 

przedstawicieli urzędów poszczególnych miast, mediów lokalnych oraz organizatorów – Veolii i Havas Sports & 

Entertainment.  

 

Zgłoszenia można nadsyłać do 30 września 2015 r. Szczegółowe informacje dotyczące Sportowej Akademii 

Veolii oraz rekrutacji do VII edycji wraz z regulaminem znajdują się na stronie www.sportowaakademiaveolii.pl.  .  

 

 
  

http://www.sportowaakademiaveolii.pl/
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O programie Sportowa Akademia Veolii 

 

Sportowa Akademia Veolii to program edukacyjny, kierowany do  sportowców w wieku 14-18 lat. Istotą 

Programu jest przygotowanie beneficjentów i absolwentów do świadomego budowania kariery zawodowej oraz 

przekonanie o zaletach równoczesnego rozwoju edukacyjnego i sportowego. Podczas dwunastomiesięcznej 

współpracy młodzież otrzymuje cenną dawkę wiedzy z marketingu sportowego, public relations, psychologii 

sportu, social mediów, produkcji telewizyjnej, prawa sportowego i coachingu zawodowego. Szkolenia dla 

młodych sportowców prowadzą specjaliści w swoich dziedzinach: psycholodzy, radcy prawni, dziennikarze 

i realizatorzy telewizyjni pracujący przy transmisjach największych imprez, a także eksperci z agencji Havas 

Sports & Entertainment. 

 

Program nieprzerwanie trwa już siódmy rok i może pochwalić się ponad setką absolwentów reprezentujących  

różne dyscypliny sportowe. Program jest realizowany w pięciu miastach: Chrzanowie, Łodzi, Poznaniu, 

Tarnowskich Górach i Warszawie. Został wyróżniony w prestiżowym konkursie SABRE Awards jako jeden z 

czterech najlepszych projektów CSR na świecie. 

 

W dobiegającej końca, szóstej edycji uczestniczy 21 młodych sportowców: pięcioro pływaków, dwoje 

gimnastyków sportowych, dwóch judoków, szermierz, kolarz, łuczniczka, pięcioboista, windsurferka, zapaśnik, 

tenisistka, unihokeistka, szachista, sprinterka, chodziarz i wioślarz. 

 

Zachęcamy do śledzenia rozwoju programu na stronie www.sportowaakademiaveolii.pl oraz na 

www.facebook.com/SportowaAkademiaVeolii  

 

... 

  

Grupa Veolia jest w Polsce jednym z czołowych dostawców usług w zakresie zarządzania energią, gospodarki wodno-

ściekowej i odpadowej. Veolia jest wieloletnim, sprawdzonym partnerem miast i przemysłu, oferującym usługi dostosowane 

do potrzeb swoich klientów. Tworzy i wdraża rozwiązania efektywne ekonomicznie i przyjazne dla środowiska. 

Prowadzi  działalność w 73 miastach, w 48 zarządza sieciami ciepłowniczymi. Działa poprzez spółki: Veolię Energię Polska 

(holding), 7 głównych spółek operacyjnych – Veolię Energię Warszawa, Veolię Energię Łódź, Veolię Energię Poznań, Veolię 

Energię Poznań ZEC, Veolię term, Veolię Industry Polska, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich 

Górach oraz ich spółki zależne.  

www.veolia.pl 

 

 

 

Kontakt 

 
Iwona Krzyżowska 

Zastępca dyrektora komunikacji 

Veolia Energia Polska S.A. 

Tel. : +48 667 63 44 44  

iwona.krzyzowska@veolia.com 

 

Jędrzej Hugo-Bader 

Havas Sports&Entertainment  

Tel. : +48 503 028 680   

jedrzej.hugo-bader@havas-se.com 

 

http://www.sportowaakademiaveolii.pl/
http://www.facebook.com/SportowaAkademiaVeolii
http://www.veolia.pl/

