Stejarii Country Club găzduieşte concursul naţional de înot „Camelia Potec. În
căutarea viitorilor campioni”

București, 1 iulie 2016. La Stejarii Country Club, în perioada 9 – 10 iulie, va avea loc a treia ediţie a
concursului national de înot „Camelia Potec. În căutarea viitorilor campioni”, adresat copiilor cu
vârste între 9 și 11 ani, băieți și fete, membri ai unui club de înot înregistrat la Federația Română
de Natație și Pentatlon Modern.
În urma concursului, vor fi selecționați cei mai talentați copii, a căror evoluție va fi monitorizată
pas cu pas de către campioana olimpică, Camelia Potec. De asemenea, aceştia vor beneficia de
două cantonamente de câte o săptămână, la Stejarii Country Club.
„Prin intermediul acestei competiţii ne dorim să oferim ocazia juniorilor talentaţi să îşi
demonstreze calităţile şi să descopere atmosfera unui concurs naţional de amploare, la Stejarii
Country Club. Sperăm să reunim cât mai mulţi copii, din toată ţara, care merită să fie îndrumaţi
spre a deveni campionii de maine care vor urca steagul României pe podiumurile concursurilor
internaţionale”, a declarat Camelia Potec, Președintele Federației Române de Natație și Pentatlon
Modern.
Scopul concursului național este acela de a identifica cei mai talentați juniori care au potențial de a
face performanţă la înot în cadrul competițiilor internaționale. Probele de concurs presupun
exersarea unuia sau a mai multor stiluri de înot (fluture, spate, bras și craul), pe distanțe de 50 și
100 metri, în funcție de categoria de vârstă.
“Suntem onorați să găzduim, pentru al treilea an la rând, concursul național de înot, la piscina
olimpică din cadrul Stejarii Country Club. Astfel, sperăm să contribuim la identificarea unor talente
care să se transforme în scurt timp în nume de referinţă în nataţie. Condiţiile oferite de piscina în
care desfăşurăm competiţia se ridică la cele mai înalte standarde, astfel încât juniorii să
beneficieze de experienţa unui concurs internaţional”, a declarat Mihai Popa, Manager Operațional
Stejarii Country Club.
Înscrierile se realizează până marţi, 5 iulie 2016, la adresa de email contact@frnpm.ro sau la
numărul de telefon 0740 036 603.

Mai multe informații despre Stejarii Country Club sunt
www.stejariicountryclub.ro și pe pagina de Facebook a complexului.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm contactați:
Ioana Ţoni
Marketing & PR Specialist
Email: ioana.toni@stejariicountryclub.ro, Telefon: (+40) 743 332 573
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