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The World Games to:  

- Największe wydarzenie sportowe
w historii Polski!

- Impreza z 40-letnią historią! 

- Od 2000r. pod patronatem MKOlu



- 11 dni zawodów

- 24 obiekty sportowe

- 217 imprez sportowych

20-30 lipca 2017

Stadion Wrocław:
miejsce ceremonii otwarcia Igrzysk 

World Games Plaza
atrakcje dla kibiców

The World Games to:  



Poprzednie Igrzyska

The World Games 2013 
3000 sportowców
100 uczestniczących państw
1000 przedstawicieli mediów
550,000 widzów

Kolejne Igrzyska

The World Games 2021
Birmingham AL, USA



Partnerzy:



Oficjalny program sportowy

- 4000 sportowców

- 31 dyscyplin sportowych

ARTYSTYCZNE
I TANECZNE

NOWE TRENDY PRECYZYJNE

NA 
ZAPROSZENIE

SZTUKI WALKI SPORTY 
SIŁOWE

SPORTY Z 
PIŁKAMI



Sporty The World Games 2017:

- BIEG NA ORIENTACJĘ
- BULE
- FISTBALL
- JU-JITSU
- KAJAK POLO
- KARATE
- KORFBALL
- KRĘGLE/BOWLING
- LACROSSE
- LATAJĄCE DYSKI
- PIŁKA RĘCZNA PLAŻOWA
- PŁYWANIE W PŁETWACH
- PRZECIĄGANIE LINY
- SPORTOWE RATOWNICTWO 
WODNE

- SPORTY BILARDOWE
- SPORTY GIMNASTYCZNE
- ŁUCZNICTWO
- MUAYTHAI
- NARTY WODNE &

WAKEBOARD
- SPORTY LOTNICZE
- SPORTY WROTKARSKIE
- SQUASH
- SUMO
- TANIEC SPORTOWY
- TRÓJBÓJ SIŁOWY
- UNIHOKEJ
- WSPINACZKA SPORTOWA

Sporty na zaproszenie:

- WIOŚLARSTWO HALOWE
- FUTBOL AMERYKAŃSKI

- ŻUŻEL
- KICKBOXING



� wzrost rozpoznawalności i świadomości o 
nadchodzących Igrzyskach The World Games
2017 wśród wrocławskich przedszkolaków oraz 
uczniów, ich nauczycieli i rodziców,

� popularyzacja dyscyplin TWG, zapoznanie z 
ogólnymi zasadami wybranych sportów,

� wzrost aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,

� zachęcenie społeczności szkolnej do tworzenia 
inicjatyw społecznych

� zaangażowanie dzieci i młodzieży oraz 
nauczycieli w wydarzenia/projekty towarzyszące 
TWG oraz zachęcenie do organizowania własnych 
inicjatyw sportowych,

� zachęcenie do uczestnictwa w TWG 2017 (całej 
społeczności wrocławskiej edukacji),

� Program Wolontariatu na Igrzyska

Główne cele na rok szkolny 2016/2017



„UNIHOKEJ – UCZY, BAWI 
I WYCHOWUJE” dostarczenie 

sprzętu sportowego i przeszkolenie 
instruktorów unihokeja, którzy 

prowadzić będą zajęcia dla 
młodzieży

Programy edukacyjne i sportowe dla szkół i 
przedszkoli 

„FUTBOLOWA PODSTAWOWA”
zajęcia dla dzieci z 6 szkół

podstawowych z Futbolu Flagowego, 
prowadzone przez trenerów jednego 

z najlepszych klubów FA w Polsce 
„Panthers Wrocław”

„ KORFBAL – drużyna przyjaciół”
Przekazanie 6 kompletów sprzętu do 

gry, zajęcia dla młodzieży z 3 gimnazjów 
i 3 szkół ponadgimnazjalnych, trening 

dla nauczycieli WFu, zdobycie 
instruktora dyscypliny,  prowadzenie 

przez najlepszych Korfbalistów w Polsce 
(AZS Balluff Wroclaw)

„ROADSHOW Flagi The World Games”
wędrująca flaga Igrzysk, przekazywana do 

szkół i przedszkoli oraz na imprezy sportowe. 
Uroczystości towarzyszą mistrzowskie 

pokazy sportowców, treningi sportów TWG, 
pokazy talentów uczniów, konkursy

„MALI WSPANIALI”
10 000 przedszkolaków w Polsce 

ćwiczących sztuki walki



Projekt „ROADSHOW FLAGI TWG”

IDEA
Możliwość zapoznania dzieci, młodzież i nauczycieli 
z magią nadchodzącego multidyscyplinarnego
wydarzenia (X Światowych Igrzysk Sportowych) 
poprzez jednodniowy event organizowany w 
placówkach edukacyjnych, ujęta w symboliczne 
przekazanie flagi IWGA z dodatkowymi atrakcjami 
dla uczestników.

GDZIE?
� placówki edukacyjne we Wrocławiu:                                
przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły 
ponadgimnazjalne

MIEJSCE EVENTU:
� część oficjalna – aula w szkole,
� część nieoficjalna – w zależności od ustaleń (sala 
gimnastyczna/podwórko szkolne/basen)



Projekt „ROADSHOW FLAGI IWGA”

RAMOWY SCENARIUSZ
Część oficjalna: apel szkolny (m.in. projekcja filmu TWG, 
hymn, wprowadzenie flagi, przemówienie konferansjera 
oraz zaproszonych gości, występ dzieci reprezentujących 
szkołę „gospodarza”) 45 min.
Część nieoficjalna: zajęcia sportowe z trenerem dla dzieci i 
nauczycieli wybranych przez Dyrektora placówki – 90 min.

UCZESTNICY WYDARZENIA:
dzieci ze szkoły „gospodarza” wraz z kadrą nauczycielską
oraz delegacja ze szkoły „przekazującej flagę” złożona z 
dzieci, nauczycieli i Dyrektora.

ZAPROSZENI:
Prezydent, Kurator Oświaty, Dyrektor  Departamentu 
Edukacji, Zarząd TWG oraz inni przedstawiciele instytucji.

Departament Edukacji: wyznacza i wyróżnia przedszkola 
i szkoły chętne aby zorganizować EVENT. Zostaje 
przekazana osoba do kontaktu z Koordynatorami TWG.



PrzedszkolaProjekt „ROADSHOW FLAGI IWGA”



PrzedszkolaProjekt „Mali Wspaniali”

HISTORIA PROJEKTU
Projekt wspólny realizowany od 2014 roku. Start w 20 
przedszkolach, obecnie 70 przedszkoli we Wrocławiu. 

KONTUNUACJA
Plany rozszerzenie programu na cały Wrocław
Szersza promocja projektu i wspieranie energii dzieci 
uczestniczących



PrzedszkolaProjekt „Mali Wspaniali”

DZIAŁANIA DODATKOWE

TEST SPRAWNOŚCI DZIECI

� Finał Małych Wspaniałych

� Event otwierający nowy rok szkolny 2016/2017



Projekt Mali Wspaniali



Wrocławski Komitet Organizacyjny
– Światowe Igrzyska Sportowe 2017 Spółka z o.o.

ul. Rynek 13, 50-101 Wrocław
Tel. 71-777-94-45

Koordynatorzy projektów The World Games:

Aneta Rawecka –
aneta.rawecka@theworldgames2017.com
Agnieszka Bojeś-Kuta –
agnieszka.kuta@theworldgames2017.com


