Katowice, dn. 5 listopada 2015 r.
MATERIAŁ NA KOMISJĘ KULTURY, PROMOCJI I SPORTU
RADY MIASTA KATOWICE
PKT. 4 „PRZYGOTOWANIA DO ORAGNIZACJI XII MISTRZOSTW EUROPY
W PIŁCE RĘCZNEJ MĘŻCZYZN W ROKU 2016"

Miasto Katowice na mocy ustale ń z Związkiem Pi łki Ręcznej w Polsce w dniu
24 wrze śnia 2014 roku popisało umowę w zakresie dzia łań promocyjnych na rzecz Miasta
Katowice w zwi ązku z organizacj ą Mistrzostw Europy w piłce ręcznej mężczyzn w roku 2016
w Polsce. Umowa została podpisana na kwot ę 4 000 000,00 zł,.
Miasto Katowice jako Miasto Gospodarz, b ędzie go ścić cztery dru żyny, a wśród nich
Chorwacj ę, Białoruś, Norwegi ę i Islandię . Mecze w Katowicach rozrywane b ędą w dniach
15,17,19 stycznia 2016, w hali widowisko-sportowej Spodek, która spe łnia wszystkie
wymagania Mi ędzynarodowej Federacji Pi łki Ręcznej — EHF.
Na potrzeby promocji Miasta Katowice oraz Mistrzostw Europy zosta ło stworzone logo
kompozytowe.
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W Mieście Katowice odby ły się dwa test eventy w ramach promocji Mistrzostw Europy.
W dniach 28-30 grudnia 2014 odby ł się Christmas Cup z udziałem drużyn Polski, Węgier,
Czech i S łowacji. Podczas trwania turnieju zaprezentowana zosta ła maskotka Euro EHF 2016
— High Five. Kolejnym test eventem by ły dwa mecze w ramach Mi ędzynarodowego Turnieju
w piłce Ręcznej Mężczyzn Kraków

—

Katowice, w dniu 3 maja 2015. Katowice go ściły drużyny

Polski, Egiptu, Brazylii i Rumunii.
W dniu 16 stycznia 2015 na katowickim Rynku zosta ł odsłonięty zegar, odmierzaj ący czas
do Mistrzostw Europy. W uroczystym ods łonięciu zegara uczestniczy ł Prezydent Miasta

Katowice Marcin Krupa oraz Wiceprezes ds. Rozwoju Zwi ązku Piłki Ręcznej w Polsce Marcin
Herra.
W ramach przygotowa ń do Mistrzostw Europy prowadzona jest Akcja Spo łeczna „Kocham
Ręczną". Akcja skierowana jest do uczniów katowickich szkó ł i przewidziana jest na lata 20142016. W okresie maj-październik 2015 w akcji udział wzięło już około 2000 uczestników z 25
katowickich szkó ł. W ramach akcji prowadzane s ą turnieje pi łki ręcznej oraz pikniki
z udziałem animatorów akcji społecznej. Dla nauczycieli zosta ł przeprowadzony konkurs
z nagrodą główną — wyjazdem dla dwóch osób, na Fina ł 4 Champions League
w Kolonii. Dla wszystkich uczestników akcji przewidziane zosta ły gadżety m.in. pi łki, plecaki,
notesy, breloki, koszulki. W dniu 17 czerwca 2015 w ma łej hali Spodka dla około 300 osób
odbył się Trening z Mistrzem. W Treningu z Mistrzem udzia ł wzięli:
•

Artur Orzechowski — Reprezentant Polski w Pi łce Ręcznej Mężczyzn;

•

Jakub Lucak - Reprezentant Polski w Piłce Ręcznej Mężczyzn;

•

Adam Wi śniewski - Reprezentant Polski w Pi łce Ręcznej Mężczyzn;

•

Katarzyna Sadowska — Zawodniczka Stowarzyszenia Pi łki Ręcznej Olkusz.

W okresie październik — grudzie ń przeprowadzane s ą campy z udziałem Artura Siódmiaka,
w każdym z nich udział bierze 200 uczniów katowickich szkó ł z podziałem na szkoły
podstawowe, gimnazja, szko ły ponadgimnazjalne.
Zaplanowane zostały również działania promocyjne dla mieszka ńców Katowic. Przy okazji
obchodów 150 lat Katowic, została przygotowana strefa Euro EHF, w której organizowane były
konkursy wiedzy, rzutów do bramki z nagrodami, zarówno dla dzieci jak i doros łych. Kolejnym
wydarzeniem w ramach promocji Euro EFH 2016 była organizacja Olimpijskiego Po żegnania
Lata w Mi ędzynarodowym Centrum Kongresowym w dniu 19 wrze śnia 2015. W ramach
eventu, organizowanego przy wspó łpracy z Polskim Komitetem Olimpijskim zostały
przeprowadzone spotkania z medalistami olimpijskimi oraz zosta ły zaprezentowane dyscypliny
sportowe na wzór Pikniku Olimpijskiego. W wydarzeniu wzi ęło udział 20 000 osób. W dniu
27 października w Katowicach odby ł się Trophy Tour, podczas, którego zostali przedstawieni
pierwsi ambasadorzy lokalni; Piotr Kupicha, Jan Furtok, Mariusz Czerkawski, Marcin
Wyrostek. Do ambasadorów wkrótce do łączy zawodnik piłki ręcznej — zas łużony senior.
Sprzedaż biletów, rozpoczęła się w dniu 4 maja 2015, co istotne przedsprzeda ż rozpoczęła
się podczas turnieju testowego, odbywaj ącego się w dniach 01-03 maja 2015 w Krakowie

i Katowicach. Miasto Katowice przygotowuje dedykowane pakiety biletów
w preferencyjnych cenach dla nast ępuj ących grup:
a) Bilety dla dzieci w ramach akcji spo łecznej
b) Bilety dla grup zorganizowanych (katowickie szko ły, katowickie kluby sportowe,
seniorzy na podstawie karty Seniora, posiadacze kart Nas Troje i Więcej, Babcia, Dziadek
i Ja)
c) Bilety dla Ś ląskiego Zwi ązku Piłki Ręcznej (grupy zorganizowane- dzieci, m łodzież):
d) Organizacje wspó łpracuj ące z miastem Katowice (Rady Jednostki Pomocniczej,
jednostki miejskie)
DZIAŁANIA PLANOWANE PRZED ROZPOCZ ĘCIEM MISTRZOSTW EUROPY:
•

Artur Siódmiak Camp — 23 listopad 2015 r. — szko ły gimnazjalne;

•

Artur Siódmiak Camp — 7 grudnia 2015 r.

•

Minimistrzostwa w pi łce ręcznej, Hala sportowa Szopienice — termin proponowany

—

szkoły ponadgimnazjalne;

po zakończeniu grupy w Katowicach;
•

Turniej seniorów z udzia łem dzieci z katowickich szkó ł— hala sportowa Szopienice,
12 stycznia 2016;

W posiedzeniu Komisji Kultury Promocji i Sportu uczestniczy ć będą przedstawiciele
Związku Piłki Ręcznej w Polsce, którzy przedstawi ą stan przygotowa ń do organizacji XII
Mistrzostw Europy w Pi łce Ręcznej M ężczyzn w roku 2016.
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