
 
 

NARODOWY DZIEŃ SPORTU 
ZOSTAŃ CZŁONKIEM ZESPOŁU ZWALCZ NUDĘ I ZORGANIZUJ Z NAMI  

WYJĄTKOWE WYDARZENIE 
 
CZYM JEST NARODOWY DZIEN SPORTU? 
 

Narodowy Dzień Sportu to wyjątkowy dzień w roku, kiedy zwracamy uwagę na 
wszystkich, którzy kochają sport. Razem pokazujemy jak wielu Polaków żyje 
aktywnie! Tego dnia w kilkuset placówkach sportowych w Polsce organizowany jest 
dzień otwarty i bezpłatne treningi. Polacy mogą nieodpłatnie korzystać ze 
specjalnie zorganizowanych treningów w wielu dyscyplinach sportowych, a część 
z nich będzie mogła odbyć trening z największymi sławami polskiego sportu – 
mistrzami i olimpijczykami. Największym wydarzeniem kampanii jest PIKNIK na 
Błoniach PGE Narodowego w Warszawie. 

Poprzez Narodowy Dzień Sportu: 

• Pokazujemy jak szeroka jest sportowa oferta Polski; 
• Dajemy możliwość spróbowania nieodpłatnie nowych sportów każdemu, 

kto będzie chciał wziąć udział w imprezie; 
• Organizujemy treningi z najlepszymi polskimi sportowcami dla amatorów. 
• Promujemy sport i aktywny tryb życia! 

Zostań członkiem zespołu Zwalcz Nudę, który od 10 lat organizuje to wielkie święto 
sportu! 
 

• Jesteś aktywnym człowiekiem, który potrafi i lubi organizować wydarzenia? 
• Masz łatwość nawiązywania kontaktów i relacji z ludźmi? 

• Marzysz o tym, by poznać najlepszych polskich sportowców? 
• Media Społecznościowe lub kontakt z mediami tradycyjnymi to Twoja pasja lub praca 

w tym dziale to Twoje marzenie? 
• Kochasz sport i chcesz, by się w Polsce rozwijał? 

• Zdrowie i aktywność sportowa są dla Ciebie ważne? 
• Chcesz się sprawdzić przy organizacji jednej z największych w Polsce kampanii 

społecznych promujących sport i zdrowie? 
 

Jeśli odpowiedziałeś/aś TAK na kilka z powyższych pytań to… 



 
DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU! 

 
Zorganizuj z nami 10tą edycję Narodowego Dnia Sportu! 

 
CO OFERTUJEMY 
 
Oferujemy pracę przy wyjątkowym wydarzeniu w sprawnym i zgranym zespole. 
Miłą atmosferę pracy – choć w ciągłym napięciu związanym z natłokiem prac przy projekcie i 
goniącymi terminami. 
Doskonałe doświadczenie przy organizacji ogólnopolskiej kampanii społecznej, wydarzeń w 
całej Polsce, pikniku w Warszawie czy konkretnych elementów projektu. 
Wynagrodzenie dopasowane do Twoich umiejętności – choć na poziomie pensji NGO.  
3 możliwości współpracy: WOLONTARIAT / PŁATNY STAŻ / PRACA 
 

1. ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM 
 
Poszukujemy wolontariuszy z całej Polski, którzy w swoich miastach i województwach 
wesprą działania lokalne projektu.  
 
Czego oczekujemy? 
 
- przygotowania bazy obiektów sportowych z danego regionu i zaproszenia ich do udziału w 
wydarzeniu 
- stworzenia relacji z zainteresowanymi punktami – opieka nad nimi tak, by potrafili wypełnić 
nasz formularz i dostali odpowiedzi na swoje pytania 
- wsparcia działań promocyjnych na terenie wybranego regionu – we współpracy i pod 
opieką koordynatora promocji projektu 
 
Wymiar działań – około 10 godzin w tygodniu 
Brak wynagrodzenia 
 
Wszystkich wolontariuszy zaprosimy na wspólny wyjazd, gdzie się poznamy, przeszkolimy i 
będziemy świetnie bawić. Wszyscy wolontariusze dostaną od nas ologowane prezenty, by 
godnie reprezentować projekt w terenie. 
 
 

2. ZOSTAŃ STAŻYSTĄ/PRAKTYKANTEM (PŁATNY STAŻ W FUNDACJI) 
 
Poszukujemy stażystów i praktykantów, którzy wesprą projekt z Warszawy. Proponujemy 
prace na jednym z kilku stanowisk: 
 
- pomocnik w dziale promocji 
- pomocnik w dziale organizacji pikniku 
- pomocnik w dziale organizacji wydarzeń w Polsce 
 
Wymiar działań – około 10-25 godzin w tygodniu 



Wynagrodzenie w pierwszym miesiącu stażu od 500 – 1000 PLN miesięcznie w zależności od 
czasu pracy  
Wynagrodzenie w kolejnych miesiącach stażu od 700 – 2000 PLN miesięcznie w zależności od 
czasu pracy i efektów 
 
Możliwość przejścia na etat (dowolny zakres godzin) po okresie 2 miesięcy stażu. 
 
 

3. ZOSTAŃ PRACOWNIKIEM 
 
Jeśli masz doświadczenie w organizacji kampanii społecznych, dużych wydarzeń plenerowych 
i kampanii w mediach – zapraszamy do naszego zespołu. 
Szukamy współpracowników w wymiarze od 20 do 40 godzin w tygodniu na stanowiska w 
działach: 
 
- promocji 
- organizacji  
 
Oferujemy umowę cywilnoprawną z wynagrodzeniem na poziomie minimalnej krajowej 
przez pierwsze 3 miesiące i możliwością podwyżki o 20% co 3 miesiące w zależności od 
efektów pracy. 
 
W przypadku osób do 26 roku życia, które mają status studenta jest to wynagrodzenie na 
poziomie 3000 PLN netto (na rękę) przy pełnym wymiarze godzin pracy. 
 

Jesteś zainteresowany? 
 

Prześlij nam swoje CV w tytule podając stanowisko, na które chcesz aplikować: 
 

kadry@narodowydziensportu.pl 
 
 
Osobom, które nas zainteresują prześlemy do wypełnienia ankietę i na tej podstawie 
zaprosimy na spotkania kwalifikacyjne. 


