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1 Rodzinny Walking z
Wózkiem na orientację

Dzieci do 3 roku

Data wydarzenia: 

niedziela 12 października 2014

Początek  o godzinie 11:00 na Placu Żołnierza Polskiego przy ulicy

Granicznej w Katowicach. Dla wszystkich uczestników Organizatorzy

przygotowali pamiątkowe dyplomy.

 

1 Rodzinny Walking z Wózkiem na orientację to idealna propozycja dla

rodzin, które w niedzielne przedpołudnie chcą aktywnie spędzić czas z

dzieckiem. Niespełna 4 km spacer ukaże atrakcyjne zakątki Doliny 3

Stawów w Katowicach, podczas którego rodzice będą musieli wykazać się

spostrzegawczością oraz umiejętnością współpracy drużynowej podczas

rozwiązywania specjalnie przygotowanego przez Organizatorów Quizu.

 

W trakcie Walkingu Partnerzy przygotowali wiele atrakcji i niespodzianek,

które będą częścią zmagań o główne nagrody, m.in.: drewniane zabawki,

książki oraz gadżety ufundowane przez patronów medialnych.

 

Więcej informacji oraz zgłoszenie

uczestnictwa: http://www.wydarzenia.bujnowicz.pl/wydarzenia-

lista/pokaz/679

organizator: BUJNOWICZ Konsorcjum

KOMENTARZE:

Napisz komentarz, pomóż innym, opiniuj treści

Treść:

Maksimum 800 znaków.
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karmy dla psiaków ze
schroniska "Psitulmnie" w

Zabrzu. Aby pomóc, wystarczy odwiedzić
stronę www.karmimypsiaki.pl i wybrać psiaka,
którego chce się nakarmić.   

REKLAMA

Wydarzenia Kina Teatry Scena muzyczna Zajęcia edukacyjne

Zarejestruj się, aby zobaczyć co lubią Twoi

znajomi.
Lubię to!

0Lubię to!

CzasDzieci.pl
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Katalog firm Szukaj w katalogu firm i instytucji znajdź Pasaż "Czas na Zakupy"
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Niedzielny poranek
filmowy

Coachingowa Grupa
Wsparcia dla
Rodziców

Coachingowa Grupa
Wsparcia dla
Rodziców

Przepisy

zobacz przepis

Inspiracje plastyczne

zobacz

Zabawy rozwojowe

zobacz

Książki

zobacz książkę

Czasopisma

zobacz ostatni numer

Multimedia

zobacz

Wędrówki z dinozaurami
3D

Po raz pierwszy w historii
kina widzowie zobaczą, jak
tak naprawdę wyglądał
świat, gdy żyły dinozaury.
Wytwórnia Twentieth
Century Fox zaprasza na

fantastyczny film familijny, dzięki któremu
zajrzymy do prehistorycznego świata.
Wędrówki z dinozaurami w 3D w kinach od 3
stycznia  

Okiem Rodzica

Dralion Cirque du Soleil
we Wrocławiu - relacja z
rodzinnego wyjścia

Wyjątkowe widowisko
cyrkowe które można
zobaczyć w Hali Stulecia na
pewno dostarczy
niezapomnianych wrażeń!  

Okiem CzasDzieci.pl

Wspierajmy dziecięce
talenty!

Szczęścia w dorosłym życiu!
- tego pragnie każdy rodzic
dla swojego dziecka. Dla
jednych będzie to zdrowie,
udane życie rodzinne, dla
innych - zamożność i dobry

zawód. Definicji szczęścia jest wiele. Wśród
nich ważna jest także możliwość wykonywania
w życiu tego, co się lubi, co sprawia
przyjemność, w czym się jest naprawdę
dobrym.   

W domu z dzieckiem

Muffiny czekoladowe

Zakładki-Potworzaki

Kroczące komendy

Polecane przez 80 rodziców

Wierszyki ćwiczące języki
Marta Galewska-Kustra

Lego Friends magazyn

Szafa Wyobraźni
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