Szanowni Państwo
Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast
Serdecznie zapraszamy Wasze Gminy i Miasta do wzięcia udziału w organizowanym przez Krajową
Federację Sportu dla Wszystkich XXIV Sportowym Turnieju Miast i Gmin 2018, który zostanie
rozegrany w ramach X Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich w dniach od 26 maja
do 1 czerwca 2018 r. przy finansowym wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Na naszej stronie internetowej, oprócz niniejszego zaproszenia, zamieszczamy do pobrania
Regulamin tegorocznej edycji Turnieju, formularz zgłoszenia, przykładowy wzór kalendarza imprez (do
zamieszczenia na stronie internetowej gminy), formularze sprawozdań z przebiegu Turnieju oraz
baner XXIV STMiG (dysponujemy wersją baneru o dużej rozdzielczości – w razie potrzeby prosimy
o kontakt mailowy).
Na stronie internetowej zamieszczamy również podsumowanie zorganizowanej przez nas
ubiegłorocznej edycji Turnieju.
W podsumowaniu zawarte są informacje odnoszące się do zamieszania wokół organizacji Turnieju,
spowodowanego działaniami stowarzyszenia „Makroregionalne TKKF”, które w ubiegłym roku podjęło
próbę zawłaszczenia organizowanej przez nas od lat imprezy.
W tym roku ponownie na stronie internetowej MTKKF pojawiła się zapowiedź organizacji kolejnej
edycji tego konkurencyjnego turnieju, w tym samym terminie co organizowany przez nas XXIV STMiG
2018 – X ETSdW, tym razem pod szyldem „Makroregionalnego Towarzystwa Kultury Fizycznej” (bez
słowa „Krzewienia” w nazwie), które ma założony profil na facebooku, ale nie jest organizacją
zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Podkreślamy, że to Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich jest i była przez ponad dwadzieścia lat
organizatorem kolejnych ogólnopolskich edycji Sportowego Turnieju Miast i Gmin – od 10 lat
rozgrywanego w rozszerzonej formie w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich.
Ponieważ na stronie internetowej stowarzyszenia MTKKF figuruje umieszczone (w sposób
nieuprawniony) logo Federacji jako partnera MTKKF, informujemy, że z tą organizacją nie
współpracowaliśmy i nie współpracujemy w żadnym zakresie.
Korzystając z okazji polecamy lekturę ostatniego numeru wydawanego przez Federację biuletynu
"Sport dla wszystkich" (Nr 1/2017), zamieszczonego w elektronicznej wersji na naszej stronie
internetowej. Jeśli życzą sobie Państwo otrzymać papierową wersję wydawnictwa, prosimy o kontakt
mailowy.
Ze sportowym pozdrowieniem
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