
Tłumy w kaliskim skateparku  podczas akcji Jazda! Z kaskiem

Kategoria: sport i turystykaUtworzono: środa, 24, czerwiec 2020 07:34

Paweł Michałowski

Pokazy wyczynowej jazdy na rowerze, panele dyskusyjne i moc atrakcji czeka?o na
kaliszan, którzy t?umnie przybyli w ubieg?? niedziel? do miejskiego skateparku.
Stowarzyszenie Kask jest Cool wraz z Urz?dem Miasta Kalisz promowa?o w ten sposób
ide? bezpiecznej jazdy w kasku. Akcja odby?a si? pod patronatem prezydenta Kalisza i z
udzia?em Minister Sportu oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Spo?ecznej.

Stowarzyszenie Kask Jest Cool wraz z Urz?dem Miasta Kalisz zorganizowa?o event promuj?cy
bezpiecze?stwo podczas uprawiania sportów wyczynowych i jazdy na rowerze. Do kaliskiego
skateparku przyby?o wielu m?odych ludzi, a frekwencja przeros?a oczekiwania organizatorów.
Uczestnicy brali udzia? w panelach dyskusyjnych na temat bezpiecznego u?ytkowania
deskorolek, BMX, in-line skate oraz samych skateparków. Oprócz edukacji by? te? czas na
zabaw? - pokazy jazdy wyczynowej w wykonaniu zawodowców i konkurs.

W?ród go?ci specjalnych wydarzenia by?y Danuta Dmowska-Andrzejuk - Minister Sportu,
Marlena Mal?g - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Spo?ecznej, ?ukasz Miko?ajczyk - Wojewoda
Wielkopolski oraz Krystiana Kinastowskiego - prezydenta Kalisza. Przedstawiciele w?adz
naszego Pa?stwa zadeklarowali aktywne wsparcie g?ównego celu Stowarzyszenia Kask Jest
Cool - wprowadzenia ustawowego obowi?zku jazdy na rowerze w kasku do 18 roku ?ycia.

By?o fantastycznie! Najlepsz? form? edukacji m?odych ludzi jest zabawa - prowadz?cy spisali
si? na medal! Jeste?my zachwyceni frekwencj? i zaanga?owaniem ludzi. Serdecznie
dzi?kujemy te? naszym go?ciom, ?e zechcieli nas odwiedzi? i wesprze? tak wa?ny dla naszej
sprawy dzie?. No?my kask! Kask Jest Cool! - powiedzia? prezes Stowarzyszenia Kask Jest
Cool, Rafa? Wieczorek.

Stowarzyszenie Kask jest cool powsta?o z inicjatywy znajomych i rodziców tragicznie zmar?ego
Dominika z Kalisza. We wspó?pracy z Rad? Rodziców Szko?y Podstawowej nr 6 w Kaliszu
postanowili oni walczy? o ?wiadomo?? ludzi na temat bezpiecze?stwa podczas uprawiania
sportów wyczynowych i rekreacyjnych, a tak?e o wprowadzenie nakazu jazdy na rowerze w
kasku do 18 roku ?ycia.

 

Wi?cej informacji udziela:
Rafa? Wieczorek
Prezes Stowarzyszenia Kask jest Cool
tel. 781 197 217
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