În anul centenarului, Asociația 11even din Cluj-Napoca, în parteneriat cu compania
Kaufland si cu sprijinul primariilor si a altor instituii locale, derulează cea mai importantă
campanie națională de promovare a mișcării din România. Sesiunea de primavară vară se
desfaşoară în 12 oraşe ale României, iar sesiunea de toamnă aduce evenimentul in ClujNapoca, Turda şi Alba Iulia. Aflat anul acesta la cea de a VII-a ediție, programul își
propune să promoveze mișcarea și competiția în comunitate.
În perioada urmatoare dorim să organizăm evenimentul Bucurie in Miscare Romania dupa
cum urmeaza:
- 15-16 SEPTEMBRIE 2018 la Cluj-Napoca, pe platforma exterioara a stadionului ClujArena
- 22 SEPTEMBRIE 2018 la Turda, in Parcul Central
Proiectul este organizat în parteneriat cu Primăriile Municipiilor Cluj-Napoca si Turda,
Inspectoratul Școlar Cluj, Universitatea Babeș Bolyai, Universitatea Tehnică, Universitatea
de Medicină și Farmacie, asociatii studentesti precum și alte cluburi sportive, asociații și
entități implicate în mișcarea de masă.
Agenda festivalului cuprinde mini competitii sportive cu premii, activităţi diverse în spatii de
jocuri si concursuri create prin logistică proprie. Activitatile din cadrul festivalului sunt
destinate familiilor cu copii, copiilor, tinerilor, adultilor de toate varstele.
Exemple de activitati si spatii de jocuri si concursuri cu care contribuie Asociatia
11even:
Caravana de joacă (activități pentru copii între 4-10 ani)
Maratonul jocurilor românești
Jocuri: Tara tara vrem ostasi!, Ratele si vanatorii, Sticluta cu otrava, Matele incurcate,
123 la perete stai, elasticul, Baba oarba, Tarile, Lapte gros, Cal si calaret. Spații de
facepainting, activități creative și de îndemânare.
Concursuri și jocuri sportive diverse (activități pentru copii și tineri între 11-18 ani)
Jocuri: badminton, fotbal target, ski pe asfalt, fun tenis, slow biking, mini-alergare, tenis cu
piciorul, popice finlandeze, badminton si volei, etc.
Mânuțe dibace (activități pentru copii între 4-14 ani)
Standuri și corturi cu diverse activități: Crafturi, meșteșuguri tradiționale
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Bunătăți sănătoase
Standuri și corturi cu mâncare și băuturi răcoritoare: producători tradiționali (fructe
diverse), sucuri de fructe, alte standuri cu mâncare.
Cupa copiilor la mini-fotbal (destinată copiilor între 8-12 ani)
Demonstratii sportive
Arte marțiale, fitness, dansuri, kangoo jumps, zumba, cycling, alte sporturi cu reprezentare
locală.

Vă mulțumim.
Pentru orice detalii suplimentare vă stam la dispozitie! Poze si detalii
suplimentare despre acest program se pot vedea pe www.bucurieinmiscare.ro si pe
pagina www.facebook.com/BucurieInMiscareRomania.
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