Община Кюстендил и Нестле за Живей Активно! 2019
„Нестле за Живей Активно!“ е мащабен дългосрочен проект, който има за цел да
промотира движението, спорта и балансираното хранене в България. Инициативата
стартира през 2006 г и до момента към нея са се включили значителен брой общини и
участници.
През 2019 година в рамките на най-голямата инициатива за балансирано хранене
и активен начин на живот – Нестле за Живей Активно!, ще вземе участие и Община
Кюстендил, която кани всички жители и гости на гр. Кюстендил, да вземат участие
в:
 Туристически маршрут до Хисарлъка
 Място на събитието: гр. Кюстендил, пл. „Велбъжд“, сборен пункт –
Туристически информационен център
 Дата на събитието: 23 юни 2019 г.
 Час на събитието: 13:00 часа
За ЖИВЕЙ АКТИВНО!
Инициативата ЖИВЕЙ АКТИВНО! се провежда ежегодно вече 13 години и е част от
цялостната програма за популяризиране на балансираното хранене и активния начин на
живот на Нестле България – най-голямата хранителна компания в страната. Всяка година
ЖИВЕЙ АКТИВНО! все повече се разраства и все повече хора участват в кампанията,
привлечени от идеята да спортуват, да се движат и да бъдат активни в името на
здравословния начин на живот и балансираното хранене.
От първото издание на ЖИВЕЙ АКТИВНО!, проведено на 11 юни 2006 г., до днес
над 215 000 души са взели участие в пешеходните походи и спортните активности,
заедно с най-големите спортни звезди на България, сред които Нешка Робева, Йордан
Йовчев, Евгени Иванов-Пушката, Йорданка Благоева, Тити Папазов, Сани Жекова, Тервел
Пулев, Наско Сираков, Илияна Раева, Мария Гроздева, Тереза Маринова, Симона Пейчева,
Армен Назарян, Екатерина Дафовска, Владо Николов, Сесил Каратанчева, Николай
Желязков, Николай Гергов, Братан Ценов, Антонина Зетова, Нели Маринова, Страшимира
Филипова и много други.
Инициативата се провежда под патронажа на Столична община и кмета на София
Йорданка Фандъкова и с подкрепата на общините Бургас, Варна и Пловдив, радио City,
радио
NRJ,
БГ
радио,
в.
24
часа,
в.
Труд,www.sportal.bg, www.woman.bg, uchi.bg, www.actuactualno.com, www.iwoman.bg, www.
sportlive.bg иwww.kmeta.bg.

