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Dzień Otwarty Akademii Futsalu

[1]
W sobotę 29 lutego 2020 roku Akademia Futsalu FC KJ Toruń zaprasza na „Dzień
Otwarty”. Zajęcia rozpoczną się o godz. 10:00 w hali UCS UMK przy ul. Św. Józefa.
Każde dziecko, które chce grać w piłkę nożną i poznać tajniki futsalu może dołączyć do Akademii
Wicemistrzów Polski! Futsalowy zespół Football Club Toruń kontynuuje swoje działania mające na
celu promocję tej niezwykle widowiskowej dyscypliny sportu wśród najmłodszych.
Działająca przy FC KJ Toruń - Akademia Futsalu - po raz kolejny zaprasza wszystkich chętnych na
"Dzień Otwarty", który odbędzie się w sobotę 29 lutego w hali Uniwersyteckiego Centrum Sportu
UMK przy ulicy Świętego Józefa 17.
Zajęcia, które poprowadzi m.in. trener FC KJ Toruń i reprezentacji Polski w futsalu do lat 19 Łukasz
Żebrowski będą podzielone na dwie grupy. W pierwszym w treningu (10:00-11:30) mogą wziąć udział
dzieci w wieku 5-8 lat, a w drugim (11:30-13:00) - 9-13 lat.
Zespoły Akademii Futsalu FC KJ Toruń poza treningami w hali występują także w
kujawsko-pomorskiej lidze futsalu U-10, czy U-12. Trener Łukasz Żebrowski z zawodnikami pierwszej
drużyny odwiedzają także szkoły, aby zachęcić najmłodszych do uprawiania sportu i aktywności
fizycznej. FutsaLOVE lekcje wychowania fizycznego w najbliższym czasie planowane są w Szkole
Podstawowej numer 15 w Toruniu oraz w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce.
W otwartych treningach w hali UCS UMK wezmą również udział zawodnicy pierwszej drużyny FC KJ
Toruń. Nie zabraknie maskotki "Efcio" oraz prezentów dla wszystkich dzieci, które wcześniej zapiszą
się do udziału w zajęciach. Każde dziecko otrzyma "pakiet startowy", w skład którego wejdzie m.in.
koszulka Akademii Futsalu FC KJ Toruń oraz inne gadżety.
Zapisy na "Dzień Otwarty" potrwają do piątku (28.02) do godziny 12:00. Aby zgłosić udział swojego
dziecka rodzice lub opiekunowie muszą wysłać wiadomość pod adres: akademia@torunfc.pl [2]. W
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mailu należy podać imię i nazwisko dziecka oraz (co najważniejsze) wiek, tak aby można było
dopasować odpowiedni rozmiar koszulki.

Odnośniki:
[1] https://www.torun.pl/sites/default/files/akademia_grafika.jpg
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