
A Sport Ok! egy sportágakat és a mozgást népszerűsítő rendezvény, amelynek célja,
hogy minél több gyerek a rendezvény helyszínén kipróbálhasson minél többféle
sportágat. Olyan sportágakat, amelyeket Marosvásárhelyen szervezetten, sportklubok
keretében művelni lehet. 
A gyerekek esetében nehéz rögtön első választásra rátalálni arra a sportágra, amely
mellett évekig is kitart majd, hiszen mozgásigényük vagy versengési kedvük évről-évre
változik. Ezért szándékunk minél többféle sportágból ízelítőt adni, hogy mindenki
megtalálhassa a számára megfelelő mozgásformát kortól, nemtől, edzettségi szinttől
függetlenül, legyen szó csapatsportról vagy egyéni sportágról. Hogy a sport
élményforrás legyen! 
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CHOOSE YOUR GAME



A  marosvásárhelyi "Nagy szívvel a kis szívekért" Egyesületet azzal a szándékkal hozták létre az
alapítók, hogy minden lehetséges szellemi és anyagi erőforrással segítsék a szívbeteg gyerekek
felépülését.  Ez az alapvető szándék vezetett el olyan programokhoz, mint az orvosi
szakembergárda, - főként gyermek szívsebész szakorvosok - szakmai továbbképzése, illetve a
Nemzetközi Kardiológia Konferencia megszervezése, amelyet a Covid világjárványt megelőzően
kétszer sikerült Marosvásárhelyre hozni.

A SportOk! rendezvény, amelyet most készítünk elő, nemcsak a beteg kisgyerekekre fókuszál,
hanem minden marosvásárhelyi és Maros megyei gyermek számára szabad hozzáférést biztosít
azokhoz a sportágakhoz, amelyeket itthon művelni lehet. 

Az All Cris reklámügynökség és rendezvényszervező céggel partnerségben elképzelt esemény -
ebben a formában -, egyedülállónak számít Románia-szerte.

CÉLJAINK

Hosszú elszigeteltség után ismét a mozgásra irányítani a gyerekek figyelmét
Megismertetni és népszerűsíteni a helyi sportokat
Egy egészséges életmódra és a mozgás örömére irányítani a figyelmet 

Közvetlen célok:

A tiszta verseny és az egészséges versenyszellem promoválása a sportban és a hétköznapi
életben 
Teret adni arra, hogy a kis sportklubok bemutatkozhassanak a nagyközönség előtt, illetve
hogy a klubok egymás tevékenységét is megismerjék
Közép-és hosszútávon egészséges mikroközösségeket építeni Marosvásárhelyen

Közvetett célok:

Adományával támogathatja a rendezvényt és célkitűzéseinket
közvetenül a ”Nagy szívvel a kis szívekért” Egyesület 

(COD Fiscal: 36207210) számlájára utalt összeggel. 
RO45 BTRL RONC RT03 4753 8401 – lej

RO92 BTRL EURC RT03 4753 8401 – euro



2021, szeptember 18, szombat 
Rossz idő esetén szeptember 19, vasárnap

IDŐPONT: 

A rendezvény elsősorban a gyerekeknek szól, 
AKIKET VÁRUNK: 

3 – 14 éves kor közötti gyerekek elsőbbséget élveznek

Liget, Marosvásárhely
Rossz idő esetén szeptember 19.-én vasárnap, a sportcsarnok illetve a jégcsarnok 

HELYSZíN:

A rendezvényt terveink szerint éves rendszerességgel
megtartjuk, ennek hosszútávon jelentős társadalmi
hatása lehet a marosvásárhelyi gyerekek, fiatalok
egészségügyi állapota tekintetében. 

Célunk, hogy a sport örömén keresztül minél többen
elsajátítsanak egy egészséges mozgáskultúrát és az
ezzel járó egészségesebb életmód előnyeit is
élvezhessék. 

A rendezvény tervezett időpontja a jövőben is az
iskolakezdés utáni első hétvége, amikor a legtöbb
sportklub is elkezdi a munkát. 

A rendezvénnyel kapcsolatos további részletekért állok rendelkezésükre: 
Cristian Teodorescu

office@allcris.ro  | 0722881125


