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BASF Polska i PROCAM w poszukiwaniu nowych, piłkarskich
talentów podczas BASF PROCAM CUP!
◼ To już IV edycja tego największego turnieju piłkarskiego w Polsce dla
dzieci z małych miejscowości i wsi
◼ Młodzi sportowcy będą walczyć w aż 9 turniejach z wielkim finałem w
Kołobrzegu
◼ Na zwycięzców czeka wyjazd na mecz Reprezentacji Polski

W tym roku z okazji swojego 30 lecia, BASF Polska jeszcze mocniej zaangażuje się
w inicjatywę BASF PROCAM CUP (wcześniej: PROCAM CUP), dzięki której dzieci
z mniejszych miast i wsi będą miały okazję do zaprezentowania swoich piłkarskich
umiejętności przed większą publicznością oraz będą mogły realizować swoje pasje
wśród rówieśników. Inicjatywa ta pomaga spełnić wiele sportowych marzeń, których
zwieńczeniem będzie wyjazd na mecz Reprezentacji Polski.
„BASF Polska od wielu lat aktywnie wspiera edukację dzieci i młodzieży poprzez
różnorodne aktywności związane z popularyzacją chemii, nauk ścisłych czy
tworzeniem innowacji dla środowiska. Angażujemy się także w realizację Celów
Zrównoważonego Rozwoju, a inicjatywa BASF PROCAM CUP zdecydowanie
wspiera niektóre z nich. Dlatego w tym roku, w którym obchodzimy dodatkowo 30
lecie BASF Polska, zdecydowaliśmy się na jeszcze większą aktywność w tej
inicjatywie realizowanej wspólnie z naszym partnerem biznesowym PROCAM
Polska”, - powiedział Jarosław Muczek, Kierownik ds. Komunikacji i Relacji
Zewnętrznych, BASF Polska.
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O innych działaniach BASF Polska w obszarze Społecznej Odpowiedzialności
Biznesu można przeczytać pod na stronie: https://www.basf.com/pl/pl/who-weare/csr.html
W ramach tegorocznej edycji BASF PROCAM CUP, w 9 turniejach, udział weźmie
ponad 1200 uczestników z całej Polski. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, a
uczestnicy, którzy zakwalifikują się do turnieju otrzymają profesjonalny sprzęt
sportowy, wyżywienie, nagrody oraz upominki. W VI edycji turnieju zaprezentuje się
48 drużyn męskich, żeńskich oraz mieszanych.
W tegorocznej edycji udział będą mogli wziąć zawodnicy z rocznika 2011 i młodsi
oraz zawodniczki z rocznika 2010 i młodsze, a zespoły mogą być męskie, żeńskie
lub mieszane. Udział w turnieju jest bezpłatny. Wszystkie zakwalifikowane drużyny
otrzymają na własność profesjonalny sprzęt sportowy do gry, wyżywienie podczas
imprezy, puchary, medale, nagrody i upominki. Zwycięzcom turniejów regionalnych,
uczestnikom wielkiego finału zagwarantowany zostanie nocleg i wyżywienie w
Kołobrzegu w dniach 17-18 czerwca.
Turnieje eliminacyjne rozegrane zostaną w maju i czerwcu. Wielki finał z udziałem
8 mistrzów turniejów regionalnych odbędzie się 18 czerwca na stadionie miejskim
im. Sebastiana Karpiniuka w Kołobrzegu.
„Nasz turniej to rywalizacja, ale także zabawa. Podczas imprezy zawiązują się
również nowe przyjaźnie i kontakty. Szczególnie w tym trudnym czasie, integrujemy
w ten sposób młodzież z obszarów wiejskich i udowadniamy im, że ciężka praca
popłaca, a marzenia dzieci są na wyciągnięcie ręki” – mówi Michał Ciszak, prezes
zarządu firmy PROCAM Polska.
Turniej skierowany jest dla amatorskich klubów sportowych i szkół podstawowych
z terenów wiejskich (do 25 tys. mieszkańców). W poprzednim roku chęć udziału
zadeklarowało aż 65 zespołów z całej Polski i o przyjęciu do turnieju musiało
zadecydować losowanie przeprowadzone przez FINDUSA – oficjalną maskotkę
imprezy.
Druk zgłoszenia drużyny, wszelkie informacje, regulamin, zdjęcia i filmy znajdują się
na stronie internetowej turnieju http://procamcup.pl oraz na Facebook’u BASF
PROCAM CUP 2022
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O BASF w Polsce
Portfolio BASF w Polsce obejmuje chemię przemysłową, kosmetyczną, tworzywa sztuczne,
rozwiązania dla rolnictwa, lakiery oraz katalizatory samochodowe. Funkcjonuje tu zakład
produkcyjny w Środzie Śląskiej koło Wrocławia (katalizatory). Firma zatrudnia ponad 740
pracowników. Wartość sprzedaży BASF w Polsce za 2020 rok wyniosła 869 mln euro. Jesteśmy
firmą zaangażowaną w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju. Naszym klientom dostarczamy
innowacyjne produkty i rozwiązania przyczyniające się do skutecznej ochrony klimatu. Od 2010 roku
BASF Polska jest wyłącznym partnerem laboratorium chemicznego dla dzieci i młodzieży w Centrum
Nauki Kopernik w Warszawie. Ponadto w zakresie popularyzacji nauki chemii prowadzimy projekt
edukacyjny „chemiatomy” oraz realizujemy wiele wspólnych działań edukacyjnych z polskimi
szkołami i uczelniami wyższymi.
Więcej informacji można znaleźć na stronie www.basf.pl
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