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PGE uruchamia program sponsoringu sportu amatorskiego dzieci i młodzieży

PGE Polska Grupa Energetyczna zapewnia energię sportowcom, dlatego celem nowego, szeroko zakrojonego programu
będzie wsparcie amatorskich drużyn sportowych. Już dziś wszyscy zainteresowani mogą aplikować o przyznanie
środków na ten cel.

Program wsparcia sportu amatorskiego dzieci i młodzieży realizowany jest na zasadach konkursu na najciekawsze
projekty. O przyznanie środków mogą wnioskować drużyny i kluby z całej Polski, a celem Grupy PGE jest
zaangażowanie się we wsparcie młodych sportowców amatorów w ramach długofalowej współpracy. W konkursie
preferowane są projekty związane z dyscyplinami zespołowymi, takimi jak piłka nożna, siatkówka, piłka ręczna i
koszykówka.
Energia potrzebna jest każdemu sportowcowi, niezależnie od tego czy trenuje na poziomie amatorskim czy
profesjonalnym. W Grupie Kapitałowej PGE to wiemy i właśnie dlatego stawiamy na upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu oraz promocję zdrowego trybu życia na etapie, który jest kluczowy dla rozwoju młodego człowieka –
mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.
Zaangażowanie młodych ludzi w aktywność fizyczną w wieku szkolnym może zaowocować pasją, gwarantującą
wielkie sukcesy w przyszłości. Wychodzimy z założenia, że pozytywna energia płynąca z aktywności fizycznej, to
najczystsza energia, którą możemy się podzielić – dodaje Henryk Baranowski.
PGE aktywnie angażuje się w sport amatorski wspierając inicjatywy lokalne na terenie całego kraju, zwłaszcza poprzez
promocję sportu wśród dzieci i młodzieży. Działania sponsoringowe w zakresie sportu wspierają również realizację
zadań w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu.
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Aplikacje o wsparcie amatorskiej drużyny lub inicjatywy sportowej można wysyłać za pomocą specjalnie
dedykowanego formularza dostępnego pod adresem: https://www.gkpge.pl/sponsoring-sportu/Wszyscy-sportowcy
PGE od lat współpracuje również z profesjonalnymi drużynami wielu dyscyplin sportowych skupiających największą
uwagę kibiców. Są wśród nich m.in. siatkówka (PGE Skra Bełchatów), koszykówka (PGE Turów Zgorzelec) i piłka
nożna (PGE GKS Bełchatów). PGE sponsoruje zarówno utytułowane kluby z bogatymi tradycjami, jak i sportowców
indywidualnych. Jednym z kluczowych projektów sponsoringowych od lipca 2015 roku jest sponsoring tytularny
najnowocześniejszej areny wielofunkcyjnej w Polsce – PGE Narodowego, na którym gra piłkarska reprezentacja
Polski. Do kluczowych projektów PGE zalicza się również sponsoring tytularny najlepszej ligi żużlowej na świecie –
PGE Ekstraligi.
PGE Polska Grupa Energetyczna jest liderem na rynku energii. Blisko połowę prądu płynącego z gniazdek polskich
domów i przedsiębiorstw wyprodukowały elektrownie Grupy. Sieć linii, którymi PGE dystrybuuje energię do swoich
klientów, pokrywa swoim zasięgiem niemal 40 proc. obszaru kraju, a jej długość – wynosząca ponad 280 tys. km –
wystarczyłaby na 7-krotne oplecenie kuli ziemskiej na wysokości równika.
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