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першого вересня представники 
Білоцерківського благодійного 
фонду костянтина Єфименка заві-
тали на свято першого дзвоника 
до кожного загальноосвітнього 
навчального закладу міста, при-
вітавши учнівські та педагогічні 
колективи з початком нового 2011-
2012 навчального року, що принесе 
нові перемоги, досягнення, успіхи.

Як відомо, упродовж року на 
учнів, крім інтелектуальної пра-
ці, чекатимуть щоденні заняття 
спортом, адже спорт дисциплінує, 
загартовує, допомагає   в   навчанні, 
а головне -  відшліфовує  уміння 
тримати удар як на спортмайдан-
чику, так і в житті.

В урочистій обстановці було 
оголошено, що Білоцерківський 
благодійний фонд костянтина 
Єфименка ініціює і бере під влас-
ну опіку проведення спартакіади 
школярів міста з таких видів спор-
ту, як футбол, волейбол, баскетбол, 

легка атлетика, шахи, плавання, 
туризм. Змагання із цих дисциплін 
триватимуть упродовж навчаль-
ного року.

переможців в особистих видах 
змагань чекатимуть грошові ви-
нагороди, зокрема: за перше місце 
– премія у розмірі 100 гривень, за 
друге – 70 гривень, а за третє – 50. 

навчальний заклад, який отри-
має перемогу в загальному (ко-
мандному) заліку, - буде нагородже-
ний подарунковим сертифікатом 
на суму 50 тисяч гривень на при-
дбання необхідного інвентарю для 
спортивного залу, друге місце – на 
30 тисяч гривень, а третє – 20 тис. 
гривень. 

крім того, Білоцерківський благо-
дійний фонд костянтина Єфименка 
забезпечує учасників спартакіади 
спортивним інвентарем та фор-
мою, яка в кожної школи різна. 

представники фонду  передали 
директорам шкіл м’ячі, сітки, 

футбольну, баскетбольну й волей-
больну форму і щиро побажали, 
аби поряд із міцними знаннями 
впевнено крокували  спортивні 
перемоги! 

 З великим задоволенням зустрі-

ли діти звістку про спартакіаду, 
щиро раділи подарункам і, навіть 
не приховуючи радості, кожен, хто 
любить спорт, уже бачив себе грав-
цем футбольної, баскетбольної чи 
волейбольної команди, яка буде 

наполегливо виборювати перемо-
гу і відстоювати честь своєї школи.

погодьмося, якщо діти вже зі 
шкільної парти виступатимуть за 
свій навчальний заклад, то вони 
неодмінно і в дорослому житті 

будуть в перших рядах тих, хто від-
стоюватиме честь міста й держави.

Детальніше познайомитися з 
умовами проведення Спартакі-
ади ви можете на нашому сайті 

www.efimenko.org
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