Marcin Gortat Camp w Dąbrowie
Górniczej
MKS Dąbrowa Górnicza Koszykówka będzie gospodarzem
tegorocznego Marcin Gortat Camp organizowanego przez Fundację
Marcina Gortata MG13! Camp odbędzie się 3 września w
dąbrowskiej Hali Centrum.
Marcin Gortat to polski koszykarz, który przez 13 lat grał w
NBA. W najlepszej lidze na świecie rozegrał 806 meczów, z
czego 587 w wyjściowym składzie. Jest jedynym Polakiem, który
grał w finale NBA. W USA reprezentował barwy Orlando Magic,
Phoenix Suns, Washington Wizards i Los Angeles Clippers. W tym
czasie grał z najlepszymi zawodnikami na świecie i miał
możliwość u boku najlepszych trenerów. Założył Fundację
Marcina Gortata MG13, która od roku 2008 prowadzi działalność
mającą na celu promowanie sportu w środowisku dzieci i
młodzieży. Wielokrotnie imprezy organizowane przez Fundację
były wydarzeniami, w których jednocześnie uczestniczyło nawet
kilka kilkaset osób, a nasze cykliczne wydarzenia od wielu lat
cieszą się ogromnym zainteresowaniem.
Flagową imprezą Fundacji MG13 jest Marcin Gortat Camp –
koszykarski trening dla dzieci w wieku 9-13 lat.
Uczestnicy wydarzenia mają szansę trenować pod okiem Marcina
Gortata oraz koszykarzy Reprezentacji Polski. Fani sportu mają
jedyną i niepowtarzalną możliwość zobaczenia na parkiecie
Marcina Gortata. Marcin Gortat CAMP to wydarzenie o zasięgu
ogólnopolskim, którego celem jest promocja i popularyzacja
kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży oraz
promocja koszykówki w Polsce. Dzięki treningowi sportowemu
można kształtować pozytywne cechy charakteru i osobowości oraz
promować aktywne formy wypoczynku. W wydarzeniu udział wezmą
dzieci w wieku 9-13 lat z całej Polski. Oprócz treningu,
Marcin Gortat i zaproszeni koszykarze przeprowadzą pogadankę z

uczestnikami i widzami. Opowiedzą o życiu koszykarza w
najlepszej lidze koszykarskiej świata, czyli NBA. Poruszą
tematy związane z przygotowaniem zawodników do treningów, do
meczów, o właściwych sposobach odżywiania się. Pokazane
zostaną właściwe sposoby rozciągania się i ćwiczeń siłowych.
Marcin Gortat Camp w dąbrowskiej Hali Centrum odbędzie się 3
września o 16:00. Udział w Campie jest bezpłatny. Zapisy będą
odbywać się przez stronę: www.mg13.com.pl.
Zapisy wystartują 1 sierpnia. Zapisać się będzie można do 8
sierpnia, godz. 10:00.
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