Zgrajmy się na sport via StacjaSport.pl!
Rusza unikalny portal promujący uprawianie sportu wśród dzieci i młodzieży pod patronatem
Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
Rusza StacjaSport.pl - pierwszy w Polsce tak obszerny portal odpowiadający na potrzeby związane
z dostępem do informacji o miejscach pozwalających na uprawianie sportu przez dzieci i młodzież.
Zawiera największą ogólnopolską bazę ponad 17 tysięcy ośrodków i klubów z blisko 1000 miast
na terenie całego kraju oferujących zajęcia sportowe z różnych dyscyplin. Portal posiada również
unikalną aplikację społecznościową „Zgraj się na sport”, która umożliwia umówienie się na wspólne
uprawianie sportu przez grupę rówieśników. Portal skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 6-18
lat. StacjaSport.pl nie szuka sportowców ani talentów, a jedynie pokazuje, w jaki sposób i gdzie
uprawiać wymarzoną dyscyplinę sportu. Projekt realizowany jest pod patronatem Polskiego Komitetu
Olimpijskiego.
Idea portalu
- Uprawianie sportu jest bardzo ważne w każdym wieku, jednak im wcześniej odkryjemy zalety ruchu, tym
większe prawdopodobieństwo, że stanie się on przygodą na całe życie. Sport nie tylko wpływa na zdrowie
i sprawność fizyczną, pozwala również kształtować charakter i rozwijać cechy takie jak wytrwałość,
uczciwość, solidarność, czy samodyscyplina. Portal StacjaSport.pl zakłada, że brak wiedzy nt. możliwości
uprawiania poszczególnych dziedzin sportu lub znajomych do gry są najczęstszymi powodami spadającej
aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Każde dziecko może uprawiać sport, jeśli zapewnimy
narzędzie, które mu to ułatwi. StacjaSport.pl nie poszukuje talentów, a jedynie pokazuje, w jaki sposób
i gdzie uprawiać ulubioną dyscyplinę sportu – o idei portalu StacjaSport.pl opowiada jego pomysłodawca
Paweł Lewicki.
Doceniając idee powstania portalu StacjaSport.pl Polski Komitet Olimpijski objął patronat nad inicjatywą: StacjaSport.pl wpisuje się w filozofię olimpizmu, która promuje sposób życia oparty na radości
z uprawiania sportu i upowszechniania uniwersalnych zasad etycznych takich jak przyjaźń, solidarność
i zasada fair play. Jesteśmy pełni poparcia dla projektu StacjaSport.pl – mówi Adam Krzesiński, sekretarz
generalny PKOl.
Unikalna baza: Znajdź miejsce do trenowania sportu w swojej okolicy
StacjaSport.pl udostępnia pierwszą tak obszerną bazę miejsc, w których dzieci i młodzież mogą uprawiać
wszelkiego rodzaju dziedziny sportu. Znajduje się w niej blisko 9 tysięcy klubów sportowych, ponad 3 700
klubów działających przy szkołach oraz ponad 2,5 tysiąca miejsc oferujących zajęcia pozalekcyjne
z blisko 1000 miejscowości w całej Polsce. Dodatkowo zebrano informacje o 1 330 placówkach
szkolnych, w których w ramach lekcji prowadzone są zajęcia sportowe, są to między innymi szkoły
sportowe bądź szkoły z klasami sportowymi. Każde miejsce opatrzone jest informacjami teleadresowymi
oraz listą dyscyplin, które można uprawiać w danym ośrodku. Dzięki geolokalizacji użytkownicy
automatycznie są informowani o miejscach zlokalizowanych w ich okolicy. Miejsca do trenowania można
również wyszukać wpisując nazwę miejscowości lub wybraną dyscyplinę sportu.
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– Pomysł na stworzenie Stacja Sport.pl pojawił się na skutek moich osobistych doświadczeń oraz
doświadczeń moich znajomych. Większość z nas jako rodzice zetknęła się z problemem znalezienia miejsca,
w którym nasze dzieci mogłyby uprawiać sport – mówi Paweł Lewicki. – Dlatego powstał projekt, który ma
być narzędziem umożliwiającym w łatwy i skuteczny sposób znalezienie zajęć i programów sportowych dla
dzieci i rodziców.
Aplikacja „Zgraj się na sport”: uprawiaj sport z rówieśnikami
StacjaSport.pl oferuje wyjątkową funkcjonalność w postaci aplikacji „Zgraj się na sport”, która ułatwia
dzieciom i młodzieży z danej okolicy wspólne uprawianie sportu.
- Korzystanie z internetu jest coraz powszechniejsze wśród dzieci i młodzieży, jednak często odciąga je od
aktywności fizycznej. My wpadliśmy na przewrotny pomysł, aby w ich ręce oddać narzędzie, które za
pomocą internetu ułatwi spotykanie się na wspólne uprawianie ulubionej dyscypliny sportu. – opowiada
Paweł Lewicki. – Często słyszałem od dzieci wymówki, że nie uprawiają sportu, bo nie mają z kim. Aplikacja
„Zgraj się na sport” rozwiązuje ten problem. Znalezienie rówieśników do rozegrania na przykład
wspólnego meczu piłkarskiego bądź wspólnego pobiegania staje się wyjątkowo proste. Wystarczy
zarejestrować się i stworzyć wydarzenie przypisane do odpowiedniej dyscypliny sportu, podać datę
i godzinę oraz miejsce spotkania. Wszyscy zarejestrowani użytkownicy z okolicy będą mogli dołączyć do
wydarzenia, a następnie wspólnie uprawiać ulubiony sport– dodaje.
Bezpieczeństwo w sieci
StacjaSport.pl, jak również aplikacja „Zgraj się na sport” została skonstruowana tak, aby zapewnić
maksimum bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży korzystającym z portalu. Rejestracji dzieci poniżej 13
roku życia dokonują ich rodzice, do których wysyłany jest mail z linkiem aktywacyjnym. Po aktywacji
rodzice będą otrzymywali powiadomienia o czasie i miejscu wydarzeń, w których ich dziecko zadeklaruje
udział. Dzieci powyżej 13 roku życia dostaną możliwość podania danych kontaktowych swoich rodziców
bądź opiekunów prawnych. Dodatkowo na stronie użytkownicy znajdą informacje oraz najważniejsze
wskazówki odnośnie bezpieczeństwa dzieci w sieci.
Kompendium wiedzy – Wybierz dyscyplinę dla Ciebie
Dla osób pragnących zdobyć informację na temat wybranej dyscypliny sportu przygotowane zostało
kompendium wiedzy na ten temat. Zakładka pełna cennych informacji oraz sportowych ciekawostek z
pewnością pomoże w dokonaniu wyboru najodpowiedniejszego sportu dla dziecka.
Poza Polskim Komitetem Olimpijskim patronat nad portalem StacjaSport.pl objęły media: TVP Sport,
Onet.pl oraz Radio Bajka.
Więcej informacji nt. portalu znaleźć można pod adresami:
www.stacjasport.pl i www.facebook.com/stacjasportpl.
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