
Warszawa,  19 września 2022 r.

*Kwoty brutto. Nagrody są ufundowane przez Bank Pekao S.A.

Bank Pekao S.A. wspólnie z Polskim Związkiem Koszykówki zorganizował konkurs sportowy dla uczniów szkół podstawowych 
- #AleAkcja z Pekao. Nagrodą główną w konkursie jest 30 000 zł brutto na sprzęt sportowy dla zwycięskiej szkoły. 

Zależy nam szczególnie na sportowej edukacji uczniów, a także utrwalaniu zdrowych postaw i nawyków. Chcemy, żeby 
czas spędzany na boiskach i w salach gimnastycznych był wypełniony radością, zaangażowaniem i rywalizacją fair-play.  
W Banku Pekao S.A. od lat stawiamy na sport. W myśl naszego hasła Bierz życie za rogi, wspieramy i zachęcamy ludzi  
do odważnego podejmowania wyzwań, realizacji wyznaczonych celów oraz sportowego rozwoju. 

Ambasadorami #AleAkcja z Pekao są:

 Ewelina Kobryn, jedna z najlepszych polskich koszykarek w historii. Zdobywczyni Pucharu i Super Pucharu Polski, 
wielokrotna MVP, zawodniczka WNBA i wicemistrzyni Euroligi.

 Łukasz Koszarek, grająca legenda krajowej męskiej koszykówki. Wielokrotny reprezentant Polski, uczestnik turniejów 
finałowych mistrzostw Europy i świata.

 Maciej Szelągowski, trener i popularyzator koszykówki. 

Nagrody

Zapraszamy dzieci do zabawy, w której mają szansę zdobyć atrakcyjne nagrody dla swojej szkoły. 

Nagroda główna to voucher na zakup sprzętu sportowego o wartości 30 000 zł* oraz 5 nagród drugiego stopnia  
- vouchery o wartości 10 000 zł* każdy.

Na czym polega #AleAkcja z Pekao?

 Udział w akcji wymaga zgody rodziców dzieci lub ich opiekunów prawnych, 

 zadaniem dzieci jest nagranie krótkiego filmu (max. 20 sek.), w którym pokażą pasję, zaangażowanie i radość z grania 
w koszykówkę, 

 film należy wgrać na stronie www.aleakcjazpekao.pl i dopełnić formalności. Może to zrobić wyłącznie osoba 
dorosła. Pod tym samym adresem są dostępne szczegóły akcji, regulamin i formularz zgłoszeniowy, 

 komisja konkursowa wybierze 20 finałowych filmów, na które będzie można głosować elektronicznie,

 nagrody trafią do 6 szkół z największą liczbą głosów,

 na zgłoszenia czekamy do 30 listopada 2022 r.

Szanowna Pani Dyrektor, Szanowny Panie Dyrektorze,

Jesteśmy przekonani, że udział ambasadorów, wspólna gra i możliwość zdobycia nagród będą dla dzieci inspiracją 
do aktywności fizycznej, zapewnią radość z bycia razem, a także wzmocnią pozytywną więź ze szkołą. Dodatkowo,  
w zwycięskiej szkole zorganizujemy spotkanie z udziałem koszykarzy, którzy wspierają naszą akcję. 

Dlatego serdecznie zachęcamy Państwa do udziału w konkursie #AleAkcja z Pekao na www.aleakcjazpekao.pl. 

Podzielcie się tą informacją z nauczycielami, rodzicami i przede wszystkim z uczniami. Zmotywujcie dzieci do zabawy. 
Razem powalczcie o sportowe wyposażenie dla Waszej szkoły, a wtedy lekcje WF i czas spędzony na sali gimnastycznej  
czy szkolnym boisku będą jeszcze większą przyjemnością. 

Z pozdrowieniami
Zespół Banku Pekao S.A.

Partnerami akcji są Polski Związek Koszykówki i Patronite.pl


