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Internationella Olympiska Akademins 55:e session, för unga
aktiva och ledare, 23maj – 6 juni 2015 i Olympia, Grekland
Internationella Olympiska Akademin (IOA) arrangerar sin 55:e session för
unga aktiva och ledare i Olympia, Grekland, under tiden 23 maj – 6 juni
2015.
Sveriges Olympiska Kommitté inbjuder härmed OSF att inlämna förslag på
lämplig kandidat inom förbundet som på SOK:s bekostnad får deltaga i
sessionen.
Huvudämnet som kommer att diskutera denna gång är
“Olympic Movement”och därutöver kommer man att diskutera ämnet
“Olympic Movement: The process of renewal and adaption”.
SOK skickar före sessionen ut information om den olympiska rörelsen till de
uttagna deltagarna, så att de skall känna sig insatta i ämnet.
Sessionens arbete utgörs av föreläsningar och grupparbeten på engelska resp.
franska (tolkar). Det är viktigt att förbundets kandidat är duktig, muntligt
men även skriftligt, i ett av dessa språk. Dessutom arrangeras ett socialt
program med bl.a. besök på de antika idrottsarenorna.
Deltagarna i sessionen skall vara aktiv eller ledare i åldern 20-35 år och ha
god kunskap om den olympiska rörelsen och svensk idrottsrörelse. Sveriges
Olympiska Kommitté kommer att samla de svenska uttagna deltagarna före
avresan och informera om allt som känns oklart. Deltagarna skall vid
hemkomsten vara beredda att bistå SOK med erfarenheter och tankar från
sessionen.

Missa inte chansen att låta en aktiv/ledare ur Er idrott få tillfälle att uppleva
den olympiska stämningen tillsammans med deltagare (ca 185) från ca 75
länder. Totalt sänder SOK max 3 deltagare.
Tidigare svenska deltagare har kommit hem med mycket positiva erfarenheter.
OBS! Viktigt att Er kandidat i förväg är tillfrågad och har möjlighet att åka
om han/hon blir utsedd.
Förslag till kandidater för ovanstående session skall vara SOK:s kansli
tillhanda senast den 19 februari 2015
Senast 2 mars meddelar vi om er kandidat har blivit antagen eller ej.
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