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Strefa Fun Kraków na Błoniach będzie otwarta dla każdego – kobiet i mężczyzn, młodszych i
starszych, rodzin z dziećmi, dla mieszkańców Krakowa i osób, które przyjechały do naszego
miasta na wakacje i oczywiście dla wszystkich gości z kraju i zagranicy, którzy przyjechali
specjalnie z okazji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™. W Fun Kraków na
dużym ekranie będzie można oglądać wszystkie rozgrywane w ramach mistrzostw mecze.
Najwięksi fani footballu będą mogli oglądać zmagania swoich faworytów ze specjalnej trybuny
VIP.
Hasłem przewodnim strefy Fun Kraków jest „wielokulturowość”. Organizowane w jej ramach
atrakcje będą związane z krajami, z których pochodzą drużyny, które w Krakowie będą miały
swoje centra treningowe, czyli z Anglią, Holandią i Włochami. Wszystkich smakoszy ugości
strefa cateringowa oferując kulinarne przysmaki nawiązujące do kuchni regionalnych drużyn
mających swoje centra treningowe w Krakowie.
W ramach strefy rozrywki opartej na aktywnościach partnerów przewidziano organizację
rozgrywek piłkarskich na specjalnie przygotowanych boiskach, konkursy na siłę i celność
kopnięcia piłki, podbijanie/żonglowanie piłki, quizy z wiedzy o piłce i mistrzostwach UEFA EURO
2012TM piłkarskie kalambury, rywalizację o tytuł najlepszego komentatora sportowego, atrakcje
dla najmłodszych (specjalny kącik) oraz wiele innych aktywacji i konkursów z nagrodami, jak
również animacje z zakresu edukacji ekologicznej i prozdrowotnej. W strefie będą się także
mogły odbywać śluby kibiców. W wybranych dniach na Błoniach pojawi się także dodatkowa
mobilna strefa Fan City Tour, która podróżuje po całej Polsce.
Dzięki partnerstwu ze Stowarzyszeniem „Nigdy Więcej” FUN KRAKÓW będzie wspierać promocję
idei kulturalnego kibicowania i szacunku dla różnorodności. Strefy Różnorodności to element
Programu Odpowiedzialności Społecznej UEFA EURO 2012TM RESPECT Diversity, realizowanego
przez Stowarzyszenie „Nigdy Więcej‟ i sieć Football Against Racism in Europe (FARE),
oficjalnego partnera UEFA w dziedzinie przeciwdziałania dyskryminacji pod hasłem „Wykopmy
rasizm ze stadionów”.
W programie wydarzeń towarzyszących znajdzie się także projekt przygotowywany przez
Stowarzyszenia MANKO, które przez dwa dni każdego tygodnia mistrzostw będzie prowadzić
akcję edukacyjną informującą o zdrowotnych następstwach używania tytoniu i zachęcającą do
wyboru zdrowego stylu życia wolnego.
Osoby wchodzące do strefy będą sprawdzane pod kątem wnoszenia niebezpiecznych
przedmiotów i oznaczeń klubowych. W Strefie pracować będzie 20 wolontariuszy, będzie tu
także specjalny punkt informacji turystycznej. Strefa będzie przystosowana do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
FUN KRAKÓW, objęta patronatem medialnym TVP – Oficjalnego Nadawcy UEFA EURO 2012TM,
RMF FM i RMF MAXXX, Gazety Wyborczej i Przeglądu Sportowego, przygotowywana będzie z
funduszy Sponsorów i Partnerów. Nad bezpieczeństwem bawiących się czuwać będzie policja,
ekipa ochrony i patrole wolontariuszy, a za sprawną organizację odpowiada Krakowskie Biuro
Festiwalowe oraz agencja PROWOKATOR.
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