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1. Rodzinny Walking z Wózkiem na Orientację - relacja

Wydarzenia rodzinne
1. Rodzinny Walking z Wózkiem na Orientację już za nami. 12 października 2014 roku na Placu

01.IX.2014-26.X.2014

Żołnierza Polskiego w Katowicach spotkały się 34 załogi rajdowe (ponad 120 osób).

Zapraszamy rodziców i dzieci na bezpłatne
treningi rodzinne – spędź z dzieckiem aktywnie
wspólny czas!

Zmagania Uczestników zostały podzielone na 3 części. Sprawnościową, podczas której rodziny prezentowały
swoje umiejętności w próbach sprawnościowych wózków dziecięcych, m.in. jazda po łuku, jazda na ósemce czy

pokaż wszystkie

ruszanie ze wzniesienia. Teoretyczną, podczas której załogi musiały wykazać się wiedzą w rozwiązywanych
testach budowy wózka dziecięcego oraz krajoznawczym. W końcu ostatnia część Turystyczna, czyli spacer na

relacje z wydarzeń

orientację specjalnie przygotowaną przez organizatorów trasą. Pokazał on Uczestnikom, jak ważna jest
współpraca, aby dostrzec wszystkie przygotowane przez Organizatorów na trasie niespodzianki.

Najnowsze na blogach

UCZUCIE DO PIŁKI
Uczucie Janki do piłki, ku radości mojego męża
zwłaszcza, zdecydowanie jest.

SPORTOWE WAKACJE Z RODZINKĄ?
BYLE Z GŁOWĄ!
Sportowe wakacje z rodziną? Zachęcanie najbliższych
do zaangażowania się w sportową pasję rodzica? Jak
najbardziej - byle z głową!

PARĘ MĄDRYCH SŁÓW O BIEGANIU
DZIECI
Czy dzieci poniżej 10 lat powinny biegać? Zwłaszcza na
nieco dłuższe dystanse? To pojawiające się co jakiś czas
w światku biegaczy pytanie zawsze budzi kontrowersje.
A oto, co ma na ten temat do powiedzenia prawdziwy
ekspert…
pokaż wszystkie

Partnerzy

zostań naszym partnerem

Patronaty

Sponsorzy przygotowali wiele atrakcji. Pozytywne emocje wywołało składanie kulodromu na czas na
stanowisku Wonderworld. Dodatkowo podkreśliło wagę drewnianych zabawek edukacyjnych w rozwoju
naszych pociech. Rozlosowano również indywidualne zaproszenia na zabiegi SPA, Indoor Walking oraz Aqua
Zumbę ufundowane przez COB Fitness Premium Club. Impreza nie byłaby możliwa do zrealizowania, gdyby
nie pomoc w organizacji Centrum Handlowego BELG w Katowicach i Niepublicznego Przedszkola Wesołe
Siódemki. Patroni medialni (eBobas.pl, Kidszone.pl, Egodziecka.pl, Sportowarodzina.pl, Miastodzieci.pl,

pod naszym patronatem

Katowice Miasto Ogrodów, Kwartalnik Dziecko Najlepsza Inwestycja, Mariacka.eu) zadbali o to, aby każdy
Uczestnik otrzymał miłą niespodziankę.

Podziękowania należą się wszystkim Uczestnikom za zachowanie sportowej rywalizacji oraz bezpieczeństwa
podczas spaceru z dzieckiem w wózku dziecięcym. Dla porządku:

Polecane produkty

1. miejsce zajęła rodzina Stawowy.
2. miejsce przypadło ex equo rodziom Ogłaza, Kwiecień i Piowczyk.
3. miejsce zajęła rodzina Bąk.

Organizatorzy, dla których celem jest wychowanie poprzez Kulturę, zapowiedzieli już kolejne Imprezy.
Zapraszamy na www.wydarzenia.bujnowicz.pl
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Czytaj także
BIEGIEM I MARSZEM - BIEGNIJ WARSZAWO 2013
6 października ulicami stolicy przebiegło kilkanaście tysięcy uczestników największego ulicznego biegu

Kamera sportowa ActiveCam 01

więcej

na 10 km w Polsce - Biegnij Warszawo. W promieniach słońca i przy okrzykach kibiców w samo południe
tłum odzianych w srebne koszulki okolicznościowe osób ruszył przed siebie ulicami Warszawy. 20 minut
później na trasę wyruszyli uczestnicy imprezy towarzyszącej - Maszeruję Kibicuję - prowadzeni przez
Roberta Korzeniowskiego.

0

Czytaj więcej

BIEGACZE WŚRÓD ZWIERZĄT - RELACJA Z 6. BIEGU DOOKOŁA ZOO
26 kwietnia Warszawski Ogród Zoologiczny zmienił się na chwilę w sportową arenę. Główną alejką
prowadziła bowiem trasa Biegu dookoła ZOO, zorganizowanego w Warszawie już po raz 6. Dorośli
biegacze ścigali się na dystansie 10 km, a później przyszła kolej na biegi dzieci. Mimo niesprzyjających
warunków atmosferycznych impreza była bardzo udana.
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POWITANIE LATA Z MARKĄ PRIMIGI
W MAŁYCH BUTACH NA PODBÓJ ŚWIATA!
POWITANIE LATA Z MARKĄ PRIMIGI

LOTTO POLAND BIKE MARATHON: MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DWÓCH
KÓŁKACH
LOTTO Poland Bike Marathon drugi raz zawitał do Międzyrzeca Podlaskiego w województwie lubelskim.
Kolorowe Miasteczko Poland Bike, ze startem i metą wyścigów, znalazło się, tak jak przed rokiem, na
terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Międzyrzecu Podlaskim u podnóża Całorocznego Stoku
Narciarskiego i w pobliżu kąpieliska. Frekwencja, jak na środek upalnego lata, dopisała.
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ŻELAZNY SMOK - RELACJA Z IRON DRAGON TRIATHLON I ZAWODÓW DLA
DZIECI
7 września odbyła się 2. edycja zawodów Iron Dragon. Rozegrany został triathlon na dystansie olimpijskim (1,5 km
pływania, 40 km na rowerze, 10 km biegu), a także zawody dla dzieci w aquathlonie i zawody biegowe.
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