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Veolia rusza z programem wsparcia dla młodych sportowców 
 

Sportowa Akademia Veolii zaprasza młodych sportowców do udziału w VIII edycji programu, który od 

wielu lat wspiera utalentowanych młodych zawodników. Zgłoszenia do tegorocznej edycji programu 

można składać od 26 września do 9 października br. Uczestnicy otrzymają wsparcie stypendialne, 

dodatkowo wezmą udział w cyklu rocznych warsztatów, które pomogą w kształtowaniu i rozwoju ich 

sportowej kariery. 

 

 

 
 

O udział w programie mogą ubiegać się zawodniczki oraz zawodnicy w wieku 14-18 lat, którzy reprezentują 

niezespołową dyscyplinę olimpijską i mogą pochwalić się dotychczasowymi sukcesami sportowymi oraz 

edukacyjnymi. Obecnie Sportowa Akademia Veolii działa w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Chrzanowie  

i Tarnowskich Górach. Na uzdolnionych młodych sportowców z tych regionów, w tym roku, czeka aż 21 miejsc. 

 

- Kilka tygodni temu zakończyły się Igrzyska Olimpijskie w Rio. Byliśmy świadkami wielu zmagań  

i zdrowej sportowej rywalizacji. Świętowaliśmy sukcesy tych wszystkich, którym udało się spełnić swoje 

marzenia i zdobyć upragniony medal. Ale czy zastanawialiśmy się, jak trudną drogę musieli przejść, by znaleźć 

się w tym miejscu? Sport wyczynowy to miesiące, lata ciężkich treningów, ale nie tylko. Aby prawidłowo 

 i świadomie kształtować rozwój swojej kariery, młodzi sportowcy powinni również posiadać wiedzę z zakresu 

psychologii sportu i marketingu sportowego. Muszą nauczyć się jak efektywnie funkcjonować w świecie social 

mediów i w jaki sposób promować swoją osobę. Tego wszystkiego uczymy ich podczas warsztatów Sportowej 

Akademii Veolii – mówi Magdalena Kempiński,  dyrektor komunikacji grupy Veolia w Polsce. 

 

Aby ubiegać się o przyjęcie do programu wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który znajduje się na 

stronie www.sportowaakademiaveolii.pl. Rekrutacja zakończy się 9 października. Następnie odbędą się 

http://www.sportowaakademiaveolii.pl/
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posiedzenia Kapituł w: Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Chrzanowie i Tarnowskich Górach, podczas których 

zostaną wyłonieni zwycięzcy tegorocznej edycji. Uroczyste powitanie nowych Beneficjentów będzie miało 

miejsce podczas uroczystej gali, która odbędzie się na początku listopada. 

 

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

www.facebook.com/SportowaAkademiaVeolii. 

 

*** 

 

Grupa Veolia w Polsce jest 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. Zatrudnia około 4500 pracowników. Veolia tworzy i wdraża rozwiązania efektywne ekonomicznie 

i przyjazne dla środowiska. Tworzone przez grupę nowe modele biznesowe odpowiadają założeniom gospodarki cyrkularnej i 

przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju miast i przemysłu. 

 

Grupa Veolia w Polsce prowadzi działalność w 74 miastach, w 40 zarządza sieciami ciepłowniczymi. Działa poprzez spółki: 

Veolia Energia Polska (holding), 7 głównych spółek operacyjnych – Veolia Energia Warszawa, Veolia Energia Łódź, Veolia 

Energia Poznań, Veolia Energia Poznań ZEC, Veolia term, Veolia Industry Polska, Przedsiębiorstwo Wodociągów i 

Kanalizacji w Tarnowskich Górach oraz ich spółki zależne.www.veolia.pl 

 
 

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. 

 

Dotychczas w programie SAV uczestniczyło ponad 120 beneficjentów reprezentujących różne dyscypliny indywidualne 

m.in.: pływanie, kajakarstwo, lekkoatletykę, skoki do wody, czy szermierkę. Wśród naszych absolwentów są m.in. Gerard 

Kurniczak – mistrz świata kadetów w zapasach (2016), pływak Kacper Majchrzak - olimpijczyk z Londynu (2012) i Rio de 

Janerio (2016), czy Marta Lubos – zdobywczyni 13 złotych, 14 srebrnych i 14 brązowych medali w zawodach 

międzynarodowych i krajowych seniorów i juniorów w karate. Jako Ambasadorka Akademii, swoim bogatym doświadczeniem, 

dzieli się z młodymi sportowcami znakomita polska lekkoatletka - Kamila Lićwinko. 

 

Program obecnie funkcjonuje w miastach: Łodzi, Poznaniu, Warszawie, Chrzanowie i Tarnowskich Górach. Projekt został 

wyróżniony w prestiżowym konkursie SABRE Awards jako jeden z czterech najlepszych projektów CSR na świecie oraz 

został ogłoszony Dobrą Praktyką 2015 roku przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 

 

 
 
 
 
 

Kontakt: 

 

 

Magdalena Kempiński, Dyrektor komunikacji grupy Veolia w Polsce 
magdalena.kempinski@veolia.com, tel.: +48 516 141 414 

 

Joanna Kamińska, PR Account Manager, Star PR 

j.kaminska@starpr.com.pl, tel.: +48 600 042 642 
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