DESCRIEREA PROIECTULUI
Aceste informaţii vor fi publicate pe site-ul Consiliului Studenţilor www.csubb.ro

Date privind proiectul
1. Titlul
2. Perioada propriuzisă de desfășurare
3. Loc de desfăşurare
4. Buget (Lei)

Move Cup
De la
Localitate
a
Total

23.04.2015

Până la

27.04.2015

Cluj-Napoca

Judeţul

Cluj

21936

Solicitat
de la UBB

9986

Sumarul proiectului
Acest proiect se va desfăşura având ca şi context, câştigarea de către echipele de handbal şi de fotbal ale
Universităţii Babeş Bolyai din Cluj-Napoca a Cupei EURO ROMA 2014 care a avut loc în perioada 1316.11.2014, un titlu internaţional prestigios, ţinând cont de tradiţia acelei competiţii şi de numărul şi numele
celorlalţi participanţi.
De asemenea anul acesta se împlinesc 130 de ani de la naşterea profesorului Iuliu Haţieganu, iar
transformarea Parcului Sportiv cu acelaşi nume într-un loc de desfăşurare a unei competiţii sportive
internaţionale este un mijloc potrivit pentru a celebra viaţa distinsului profesor.
Un alt factor care trebuie luat în considerare este deţinerea de către oraşul nostru a titlului de Capitală
Europeană a Tineretului.
Competiţia noastră se doreşte a fi un internaţională, la care să participe tineri studenţi ai unor universităţi
din ţară precum şi din străinătate.
Se vor desfăşura meciuri de fotbal între echipele participante în Parcul Sportiv Dr. Iuliu Haţieganu pe cele trei
terenuri pe care universitatea noastră le deţine.

Scurtă descriere a organizaţiei
Asociaţia Mişcarea Sportivă a Studenţilor Transilvăneni s-a constituit legal în data de 19.06.2013 şi are ca
scop reprezentarea intereselor studenţilor Facultăţii de Educaţie Fizică şi sport din cadrul Universităţii BabeşBolyai şi a tinerilor sportivi din Transilvania în vederea stimulării şi dezvoltării educaţiei şi performanţei
sportive.
Membrii asociaţiei îşi propun să desfăşoare activităţi educaţionale, evenimente şi competiţii cu caracter
sportiv pentru tineri şi studenţi.
De asemenea, aceştia doresc crearea unei comunităţi studenţeşti care să susţină performanţa sportivă şi să
dezvolte competenţe personale şi profesionale ale membrilor acesteia.

