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Warszawa, 1 sierpnia 2014 r.

Promedica24 partnerem Warmia Mazury Senior Games 2014
Warmia Mazury Senior Games to wyjątkowe w Polsce i w skali świata zawody sportowe dedykowane
pokoleniu 45+. Pierwsza edycja miała miejsce w 2012 roku i wzięło w niej udział ponad 1100 osób.
Pod koniec tegorocznych wakacji zawody dla sportowców-seniorów odbędą się po raz drugi.
Partnerem wydarzenia została Promedica24, europejski lider usług opiekuńczych dla osób starszych.

Zawody dla seniorów to odpowiedź na oczekiwania osób z pokolenia 45+, prowadzących aktywne życie
i szukających dodatkowych możliwości samorealizacji. W pierwszej edycji wystartowało około 1,1
tysiąca zawodników z 14 krajów. Reprezentanci m.in. Polski, Niemiec, Rosji, USA i Kanady rywalizowali
ze sobą w 11 dyscyplinach.

W Polsce panuje przekonanie, że osoby powyżej pewnego wieku nie są już aktywni i nie radzą sobie
z codziennym życiem – mówi Marta Ziobro, Zastępca Kierownika Działu Marketingu firmy Promedica24.
To wspaniałe wydarzenie pokazuje, że nie musi tak być. W ciekawy i przyjemny sposób zachęca do
działania i rywalizacji. Jest to także świetna okazja do sprawdzenia swoich możliwości – dodaje Ziobro.

Tegoroczna edycja imprezy odbędzie się w dniach 28-31 sierpnia. Mogą w niej wziąć udział osoby, które
ukończyły 45 lat, a w przypadku sportów zespołowych - 40 lat. Zawody będą rozgrywane na
nowoczesnych obiektach sportowych na Warmii i Mazurach: w Olsztynie, Iławie, Ostródzie, Lidzbarku
Warmińskim, Ornecie, Pasłęku i Nidzicy. Uczestnicy będą rywalizować aż w 14 dyscyplinach, takich jak:
siatkówka halowa i plażowa, pływanie, brydż, skoki spadochronowe, tenis ziemny i stołowy, żeglarstwo,
piłka nożna, kajakarstwo, lekkoatletyka, badminton, golf i podnoszenie ciężarów.

Ambasadorem Warmia Mazury Senior Games będzie ponownie Jacek Wszoła – legendarny lekkoatleta,
mistrz i wicemistrz olimpijski oraz były rekordzista świata w skoku wzwyż.

Partnerem Warmia Mazury Senior Games 2014 została firma Promedica24, która już od 10 lat świadczy
usługi opieki nad seniorami w Polsce i za granicą.
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Takie wydarzenia jak Warmia Mazury Senior Games pozwalają zaktywizować seniorów oraz przełamać
stereotypowe myślenie na ich temat. Jednymi z podstawowych zasad naszej firmy jest dbanie
i opiekowanie się takimi osobami. Dlatego od razu zdecydowaliśmy się na wsparcie tej inicjatywy –
wyjaśnia Marta Ziobro.

Organizatorem zawodów jest samorząd województwa warmińsko-mazurskiego. - Widzimy u dojrzałych
osób coraz większą dbałość o zdrowy i aktywny tryb życia, dlatego zdecydowaliśmy się na organizację
już drugiej edycji zawodów Senior Games - mówi Anna Wasilewska z zarządu województwa. Odpowiednia infrastruktura sportowa, pozyskani przez nas sponsorzy i partnerzy imprezy oraz
doświadczenia w organizacji pierwszej edycji imprezy gwarantują, że nasi goście będą
usatysfakcjonowani poziomem zawodów. Liczymy, że przyjadą do regionu ponownie, już jako turyści.
Warmia Mazury Senior Games mają promować szeroko rozumiany zdrowy styl życia oraz aktywne
spędzanie wolnego czasu, dlatego rywalizacji sportowej towarzyszyć będą także wydarzenia naukowe,
kulturalne i rozrywkowe – wymienia Wasilewska.

Zgłoszenia do uczestnictwa w zawodach przyjmowane są w formie elektronicznej do 21 sierpnia 2014 r.
do godz. 15.00 na stronie www.seniorgames.pl
***
Promedica24 założona została w 2004 roku w Warszawie. Firma jest liderem na rynku europejskim
w świadczeniu usług opieki domowej dla osób starszych. Promedica24 posiada 29 oddziałów w miastach na terenie
Polski.
Promedica24 jest członkiem Sekcji Agencji Zatrudnienia, Sekcji Agencji Opieki (SAO), a także członkiem PolskoNiemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz Stowarzyszenia na rzecz Opieki Domowej w Wielkiej Brytanii
(UKHCA), posiada ponadto certyfikat jakości ISO 9001:2008.
Więcej informacji na temat firmy można znaleźć pod adresem internetowym: www.promedica24.com.pl
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