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Rajd Rodzinny Filharmonii Śląskiej w

Katowicach - relacja

18 września w Katowicach odbył się I Rodzinny Rajd Rowerowy pod hasłem

Wokół źródeł muzyki, organizowany wspólnie przez Filharmonię Śląską ,

Stowarzyszenie Przyjaciół FŚ, Fundację „Ziarno Talentu” oraz KSM YAMAHA.

Reklamy Google

Znajdź partnera na rower

Zacznij 2014 z partnerem na rower. Z okolicy. Członkostwo bez opłat.

pl.sport42.com

Samochody Infiniti

Już za 144 000zł Infiniti Q50. Diesel lub Hybryda z Napędem 4x4

www.infiniti.eu/pl

Inicjatorami imprezy byli Grażyna Szymborska, dyrektor

Filharmonii Śląskiej oraz Marcin Bujnowicz.

Rajd był formą spotkania integracyjnego z całymi rodzinami

miłośników muzyki, którzy lubią aktywnie spędzać czas. 

Celem imprezy było współzawodnictwo o tytuł najlepszej

rowerowej załogi. 

Uczestnicy mieli do pokonania około 10-kilometrową trasę

rowerową, podczas której musieli odpowiadać na pytania

umieszczone w punktach kontrolnych trasy rajdu.

Po przyjeździe na metę czekały uczestników - tor przeszkód

oraz test wiedzy z zakresu przepisów o ruchu drogowym

oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.

Jedną z wielu konkurencji była próba resuscytacji na

fantomie, przygotowana przez Ratowników Drogowych

Automobilklubu Śląskiego w Katowicach. 

Po przeprowadzonym instruktarzu zawodnicy wykonywali

ćwiczenia na fantomie. Ta część rajdu przeznaczona była

przede wszystkim dla dorosłych rowerzystów, jednak dzieci

wykazały również ogromne zainteresowanie tematem fachowego udzielania pomocy
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Ostatnie komentarze
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 Ania Kaczmarczyk Dzisiaj 11:48
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 Marek Chorążewicz Dzisiaj 11:46

Majdan: Upadły barykady. Berkut...

 Marta Jenner Dzisiaj 11:43

"Precz z komuną!". 400 osób przed...

 Marek Chorążewicz Dzisiaj 11:40

poszkodowanemu.

Jednym z testów wiedzy, była część dotycząca zabytkowych rowerów

wystawianych podczas trwania rajdu. 

Po zakończeniu uczestnikom wręczono pamiątkowe dyplomy.

Organizatorzy zaprosili również na imprezę, która odbędzie się za rok

- 16 września czyli II Rodzinny Rajd Rowerowy FŚ.

Rejestracja

Rekomendacje

Utwórz konto lub Zaloguj się, aby zobaczyć, co robią Twoi znajomi.
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Bądź pierwszym znajomym, który to poleca.

Wtyczka społecznościowa Facebooka

Znajdź nas na Facebooku

Wiadomości24.pl

15.910 osób lubi obiekt Wiadomości24.pl.

Lubię to!

Do Wiadomości24 możesz dodać własny tekst, wideo lub zdjęcia. Tylko tu

przeczyta Cię milion.

Wiadomości24.pl

+ 1 489

Obserwuj +1

Zobacz także:

W maju harcerze ruszą w Świętokrzyskie

Koncert charytatywny "Miłość rodzi miłość" [Zdjęcia]

Punkt dla Łodzi 2010: oto lista nagrodzonych

Najpopularniejsze materiały w kategorii SPOŁECZEŃSTWO

Wiadomości24.pl

15.910 osób lubi obiekt Wiadomości24.pl.

Wtyczka społecznościowa Facebooka

Lubię to!

Zobacz także:

Kurski na Twitterze:

karpia wydamy 200 mln zł

Gejzery na księżycu Jowisza. Strumień
osiąga wysokość 200 km

Ostrowiec Św.: Nauka i rehabilitacja dla
niepełnosprawnych

Wspominamy grudniowe wydarzenia

Dla Was

Darek Dłużeń i recenzje

Orkan Ksawery

Yan. Holtz

Pani Barbaro Romer-Kukulska, cieszę się, że

spodobały się Pani moje artykuły i że każdy

zaszczyca Pani komentarzem :))))

Jeszcze nie tak dawno pod takim artykułem

była dyskusja i szarpanina aż pióra leciały.

Zmęczenie materiał jak widać. Na nic...

Obecność lidera "Swobody" na Euromajdanie

jest dla mnie zagadką. Z jednej strony jest to

partia antyrosyjska, ale z...

Dokładnie to obserwowałem na przestrzeni lat

w czasie głosowań. Natomiast młodsi mogą

popatrzeć na głosowanie Pawlaka i...
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