Sztafeta, czyli wszystko zależy od nas samych!
Już po raz trzeci zapraszamy Państwa do warszawskiego kina Praha w
dniach 6 - 8 kwietnia 2018 na Festiwal Filmów Sportowych Sztafeta.
W jego programie, tradycyjnie już znajdą się filmowe historie, których bohaterem jest Sport.
Filmy, które mogą stać się dla Państwa źródłem inspiracji i motywacji. Sport , także ten
amatorski, kreuje Mistrzów, a Ci inspirują innych do aktywności fizycznej! Wszystko zależy
od nas samych, a szczególnie jakość naszego życia.
W filmie Fantastyczni prze grani: inny świat (Wonderful Losers: A Different World) w podróż
zabiorą nas zawodowi kolarze. Poznamy także bohaterów drugiego planu z zawodowych grup
kolarskich, którzy swoją energię poświęcają dla liderów grup, którzy kolarskie wyścigi jeżdżą
po to by wygrać mógł ktoś inny. Skąd czerpią motywację, jeśli z góry skazani są na porażkę?
Czy radość ze zwycięstwa grupy, jej lidera jest wystarczająca? A może wystarczą po prostu
wielkie pieniądze, które napędzają kolarskie koła? Wyścig (The Ride) opowiada fantastyczną
historię z legendarnego Tour de France z początku XX wieku! To wielka gratka dla miłośników
kolarstwa. W propozycji festiwalowej znajdą się filmy o niezwykłych-zwykłych bohaterach,
przekraczających granice swoich możliwości. Taką niezwykłą kobietą jest bohaterka Płyń Kim

(Kim Swims). Pierwsza kobieta, pokonała u wybrzeży San Francisco 30 mil wpław, w
otwartych, zimnych wodach zamieszkałych przez rekiny. Takimi bohaterkami są hinduskie
biegaczki z Bez granic (Limitless), które jak same mówią, odkrywają, że tylko niebo jest
granicą. Wiosna smoków to uniwersalna opowieść o marzeniach i marzycielach, piłkarzach i
o outsiderach, którzy nigdy się nie poddają, o przyjaźni i solidarności.
Sportowiec i kibic to jedność. Nie istnieją bez siebie. Kochają się, choć czasami bywa bardzo
ciężko. Bez kibiców nie byłoby sportu jaki znamy - globalnej maszyny generującej emocje i
gigantyczne zyski. O tym opowiada Michał Bielawski w serialu Kibice. Na Sztafecie pokażemy
dwa odcinki o kibicach siatkówki i żużla - obie grupy, bezgranicznie oddane swoim drużynom i
sportowi.
Pełny program zaprezentujemy już w marcu.
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• Outdoor – lokalnie wykorzystujący słupy miejskie, ośrodki sportu, kluby fitness
• Plakaty B1 i B2 oraz spoty w TV w klubach
• Reklamy,spoty, przede wszystkim u naszych patronów medialnych
• Kampania w mediach społecznościowych

