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Koszykarska Akademia Wisły CANPACK Kraków (AWCP Kraków) została utworzona w 2014 roku dzięki
trwającej już kilka lat współpracy Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków oraz firmy CANPACK S.A.
należącej do wiodącej grupy producentów opakowań. To dzięki pokaźnemu wsparciu CANPACK S.A.
rozkręciło się w większym stopniu szkolenie młodych pasjonatów koszykówki, a co za tym idzie
rozpowszechnienie tej dyscypliny w Małopolsce. W Akademii trenuje blisko 350 dzieci chętnych do
trenowania koszykówki. Główna siedziba AWCP mieści się w Krakowie przy ulicy Reymonta 22, gdzie na
obiektach TS Wisła szkolą się profesjonalnie centralne grupy młodzieżowe rywalizujące w rozgrywkach
okręgowych Krakowskiego Związku Koszykówki, jak również w zawodach ogólnopolskich Polskiego
Związku Koszykówki, rywalizując o najwyższy cel jakim jest Mistrzostwo Polski. Akademia posiada w
Krakowie ponadto szkółki koszykarskie czyli mniejsze centra szkolenia dzieci, do których należą SP 100, SP
113, SP 27 oraz SP 149. Oprócz tego szkółki koszykarskie dla dzieci zostały utworzone też w zewnętrznych
ośrodkach takich jak Myślenice, Brzesko, Zabierzów oraz Kamień. 
W obszarze działań dla dzieci prowadzone są treningi dwa razy w tygodniu dla chłopców i dziewczynek,
którzy rywalizują również w Lidze CANPACK, zorganizowanej na analogicznych zasadach do mistrzowskich
rozgrywek koszykówki seniorskiej. 
Sporo pracowitych dzieci, pragnących kontynuować swoją przygodę z koszykówką już w bardziej
profesjonalnym wymiarze, przechodzi do grup centralnych i uczestniczy w zajęciach na boiskach TS WISŁA
Kraków, reprezentując z sukcesami Klub oraz AWCP Kraków w okręgowych, ogólnopolskich, jak i również
międzynarodowych zawodach ligowych.
Trenowanie koszykówki to nie tylko sport, to sposób na życie, to szansa podróżowania, poznawania
nieznanych miejsc oraz możliwość spotkania ciekawych ludzi, a także nawiązania wspaniałych znajomości.
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