
Home /Comunicat de presă - Fundaţia pentru Tineret a Municipiului București

Urmareste

 Modifică dimensiunea fontului: Play

COLABORĂRI NOI!

În data de 04 Aprilie 2019, s-a semnat Protocolul de Colaborare între Fundaţia pentru Tineret a Municipiului București (FTMB) și Asociaţia Junior SPORT, protocol
ce are în vedere derularea unor proiecte, workshopuri, acţiuni, evenimente, atestări și/sau cursuri sportive de și pentru tineret.

Tot în aceeași zi, s-a semnat și parteneriatul pentru primul astfel de proiect, proiect care va fi realizat în parteneriat și cu Asociaţia Municipală de Atletism,
condusă de domnul Coman Paul-Tiberius.

Concret, Asociaţia Junior Sport ca iniţiator, Asociaţia Municipală de Atletism ca organizator și FTMB ca susţinător, derulează proiectul numit CURS DE INIŢIERE ÎN
ARBITRAJ PENTRU ATLETISM, în perioada 15-17 aprilie, în Sala de Conferinţe de la sediul Fundaţiei pentru Tineret a Municipiului București, pentru maxim 70 de
tineri.

Evenimentul este fără taxă de participare, iar înscrierile se vor realiza în limita locurilor disponibile, până în data de 12 aprilie inclusiv.

Pentru mai multe detalii și înscrieri îl puteţi contactat pe dl. Paul-Tiberius Coman (secretariat@amabucuresti.ro), președintele Asociaţiei Municipale de Atletism,
organizatorul cursului.

Tot în aceeași zi, Președintele Fundaţiei pentru Tineret a Municipiului București a acordat un interviul doamnei Beatrice Mercado - Președinte Asociaţia Junior
SPORT, unde a vorbit "despre moștenirea fabuloasă din domeniul sportiv a ţării noastre, dar și despre activitatea intensă a acestei fundaţii pentru sportul
românesc".

Interviul (care poate fi vizionat și aici: https://youtu.be/KLU0HBW0L0g) a fost realizat de Beatrice Mercado pentru Revista Născut pentru Sport și face parte din
serialul iniţiat de Asociaţia Junior SPORT și numit "SPORTUL ROMÂNESC PE MASA CENTENARULUI", serial ce cuprinde o suită de 100 de interviuri filmate cu 100
de personalităţi din România.
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