
Chcesz aby piłkarskie Zagłębie gościło w Twojej szkole?

A może marzysz o zwiedzeniu Stadionu?

Zagłębie Lubin S.A. ma zaszczyt przedstawić Państwu kilka projektów CSR, dzięki

którym Państwa wychowankowie poszerzą wiedzę z zakresu zdrowego stylu życia –

odżywiania i aktywności fizycznej, wezmą udział w programie bezpieczeństwa na drodze

oraz w Internecie, aktywnie włączą się w działania pro-ekologiczne, a także utrwalą

wiedzę z zakresu pierwszej pomocy.

Oferta skierowana jest do każdej grupy wiekowej – od przedszkolaka do maturzysty. 

Zapraszamy do współpracy szkoły, przedszkola, akademie piłkarskie.

Zagłębie Lubin S.A.



W ZDROWYM CIELE ZDROWY ZAGŁĘBIAK

Projekt o charakterze prozdrowotnym.

Celem jest edukacja o zasadach prawidłowego funkcjonowania organizmu, czyli 

zdrowego odżywiania, potrzeby aktywnego wypoczynku, ruchu oraz sportu.

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanego trenera personalnego.

PROJEKT KIEROWANY DO:

Przedszkoli

Szkół Podstawowych

CELE:

propagowanie zdrowego stylu życia,

promocja zasad zdrowego odżywiania,

popularyzacja form aktywnego wypoczynku.



BEZPIECZNY ZAGŁĘBIAK
Akcja prowadzona we współpracy z lubińską policją

Głównym celem projektu jest budowanie świadomości o zasadach bezpiecznego 

zachowania na drodze, w Internecie, nad wodą oraz w górach.

Film edukacyjny, w którym główną rolę grają Komisarz Lew oraz Krecik, 

najmłodszym uczestnikom projektu w przystępny, a zarazem humorystyczny sposób 

przekazuje najważniejsze zasady, które mają podnieść świadomość bezpiecznych 

zachowań.

PROJEKT KIEROWANY DO:

Przedszkoli
Szkół Podstawowych

CELE:
uświadomienie jak ważne jest noszenie odblaskowych motywów,

omówienie niebezpieczeństw czyhających na drodze,

zaznajomienie z podstawami pierwszej pomocy,

popularyzacja form aktywnego wypoczynku,

zaznajomienie się z głównymi zagrożeniami w Internecie.



EKO ZAGŁĘBIAK

Projekt proekologiczny

Głównym celem jest poszerzanie wiedzy z zakresu ekologii wśród dzieci i 

młodzieży oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska 

naturalnego.

Edukując młode pokolenie proekologicznie, zawracamy uwagę na 

konieczność segregacji odpadów, recyklingu, a także wspólnej 

odpowiedzialności za stan powietrza oraz wody.

PROJEKT KIEROWANY DO:

Szkół Podstawowych

CELE:

kształtowanie świadomości ekologicznej,

walka ze smogiem,

segregacja odpadów,

oszczędność wody,

walka z globalnym ociepleniem



Akcja prowadzona we współpracy z Legionem Maltańskim

Projekt mający na celu edukację w zakresie pierwszej pomocy 

przedmedycznej.

W czasie warsztatów prowadzonych przez wykwalifikowanych specjalistów -

dzieci oraz młodzież poszerzają wiedzę, a podczas zajęć praktycznych 

kształtują właściwe nawyki niesienia pomocy oraz komunikacji ze służbami 

alarmowymi.

PROJEKT KIEROWANY DO:

Szkół Podstawowych

CELE:

kształtowanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy,

poznanie schematu komunikowania służbom ratowniczym o zdarzeniu,

zaznajomienie się z podstawowymi numerami alarmowymi.

PIERWSZA POMOC



POSŁUCHAJ PIŁKARZA*

Kampania społeczna propagująca, wśród najmłodszych, zamiłowanie do 
czytania książek

Zawodnik I Zespołu KGHM Zagłębia Lubin oraz Krecik, siadając do 
wspólnej lektury, czyni ją dla dzieci bardziej atrakcyjną, a tym samym 

budzi pozytywne skojarzenia

PROJEKT KIEROWANY DO:

Przedszkoli
Szkół Podstawowych (klasy 1 - 3)

CELE:

omówienie korzyści wynikających z systematycznej lektury,
wprowadzenie dzieci w świat literatury,

nabywanie nawyku dbania o książki,
doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.

*oferta zawieszona na czas trwania pandemii Covid19



ZAGŁĘBIE FIT KLUB*

Projekt mający na celu propagowanie aktywnego trybu życia

Zawodnicy I zespołu KGHM Zagłębia Lubin, uczestnicząc w lekcji 
wychowania fizycznego, promują korzyści z systematycznego 
uprawiania sportu, dbania o kondycję fizyczną oraz zdrowego 

odżywiania.
Wspólnie prowadzona rozgrzewka, ćwiczenia oraz rywalizacja 
sportowa zacieśnia więzi w relacji „młody kibic” - „idol”, a także 

propaguje zasady „fair play”.

PROJEKT KIEROWANY DO:

Szkół Podstawowych (klasy 4 - 8)

CELE:
•omówienie korzyści wynikających z systematycznego ćwiczenia,

•promocja zdrowego trybu życia,
•nabycie nawyku dbania o kondycję fizyczną.

*oferta zawieszona na czas trwania pandemii Covid19



PARK MOTORYCZNY*

Projekt mający na celu propagowanie aktywnego trybu życia

Zagłębie Lubin S.A. zaprasza na zajęcia z wychowania fizycznego na 
nowo powstałym „parku motorycznym”. Trening może być 

prowadzony przez wychowawcę/ nauczyciela lub przy współudziale 
trenera Akademii Piłkarskiej KGHM Zagłębie. 

Poszerzając i urozmaicając ofertę zajęć o nowe formy aktywności 
fizycznej, promujemy wśród dzieci i młodzieży nawyki zdrowego trybu 

życia, uprawiania różnorodnych aktywności fizycznych. 

PROJEKT KIEROWANY DO:

Szkół Podstawowych (klasy 4 - 8)
Szkół Ponadpodstawowych

CELE:

poznanie różnorodnych form aktywności fizycznej ,
promocja zdrowego trybu życia,

nabycie nawyku dbania o kondycję fizyczną.

*oferta dostępna wiosną 2022r.



WYCIECZKI

Czy wiesz jak wygląda życie Klubu i I Zespołu KGHM Zagłębia 

Lubin „od kulis”?

Zapraszamy na „wycieczkę na stadion” z przewodnikiem.

W planie zwiedzania: wyjście na murawę, mix zone, szatnia 

zawodników, sala konferencyjna, sala Press, historia klubu, 

puchary i medale.

PROJEKT KIEROWANY DO:

osób od 0 do 100 lat



Zapraszamy do współpracy

ZGŁOSZENIA:

e-mail: szkola@zaglebie.com
nr tel.: 76 746 96 31


