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Śląsk wszystkie kategorie  wszystkie miejsca

  Tu znajdziesz wszystkie zajęcia, miejsca, usługi i produkty dla dzieci:  

 szukaj ▸

powrót Wydarzenia Imprezy plenerowe 1 Rodzinny Walking z Wózkiem na Orientację - relacja

1 RODZINNY WALKING Z WÓZKIEM NA ORIENTACJĘ - RELACJA

Bądź pierwszym znajomym, który to lubi.Lubię to!Lubię to!

 
16. października 2014 r. czwartek

1 Rodzinny Walking z Wózkiem na Orientację już za nami. 12 października 2014 roku na
Placu Żołnierza Polskiego w Katowicach spotkały się 34 załogi rajdowe (ponad 120 osób).

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

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,
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:
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

Zdjęcia z Imprezy dostępne na www.wydarzenia.bujnowicz.pl/walking w zakładce Reportaż.

ZAKUPY

Zacznij Proste życie!
Masz dość zmartwień, problemów i
stresu? Te warsztaty internetowe
uproszczą Ci życie
sprawdź

Przybory do pisania
Długopisy, ołówki i inne przybory, które
sprawią, że nauka stanie się
przyjemnością.
sprawdź

Kochasz dzieci?
Te warsztaty internetowe są dla Ciebie!
sprawdź

Zabawki drewniane
Oferujemy produkty wspomagające
rozwój dziecka. Zapraszamy!
sprawdź

REKLAMA

  ► Konkurs   ► Rajd   ► Pttk

wydarzenia konkursy kolorowanki zabawy podróże piosenki wyliczanki bajki scenariusze gry online imiona czytelnia
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Przeładuj

Przepisz kod z obrazka

Wyślij komentarz

więcej

DZIŚ POLECAMY

Szablon z liścia
Jarzębinowa
Wiewiórka

Jesienny Liść

Jesienne Ludziki

Jesienne Drzewo

Halloween! Witraż -
Dynia

Bądź pierwszym znajomym, który to lubi.Lubię to!Lubię to!

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój komentarz

KOMENTARZE

Brak komentarzy

W każdy czwartek wysyłamy najświeższe wiadomości 
o imprezach dla dzieci, pomysłach na zabawy i konkursach
z atrakcyjnymi nagrodami. Wśród czytelników losujemy
bezpłatne zaproszenia! Zapisz się - to nic nie kosztuje!

wybierz region:  Śląsk
wpisz email:

akceptuję politykę prywatności

zobacz, jak wygląda newsletter zapisz się na newsletter
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Safari — oszczędzanie energii
Kliknij, aby uruchomić wtyczkę Flash

Safari — oszczędzanie energii
Kliknij, aby uruchomić wtyczkę Flash

 
KALENDARZ WYDARZEŃ

NASI EKSPERCI

Warsztaty z robotyki.
Wszechstronnie rozwijające

zajęcia dla dzieci w wieku 6 - 15
lat.

Uchwyt Tablet 940
Uchwyt TRACER

99,90 złWejdź, Sprawdź i Kup!

szukaj

ZABAWY DLA DZIECI

NA KAŻDĄ OKAZJĘ...

wybierz kategorię

wybierz typ  

wybierz wiek  

wybierz materiał
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WYDARZENIA NA WEEKEND
• Zwierzęta Doktora Dolittle - TDZ w Będzinie
• Bajka-Zjajka w Teatrze Dzieci Zagłębia
• Bezpłatne spotkania Mama Wie!
• Dźwiękowyobraźnia, czyli tajemnice dźwięków,
Muzeum Górnośląskie w Bytomiu
• Straaasznie fajny bal Halloween w JUPI PARKU.
KONKURS!
• Dni Piękna w CH Sarni Stok - Bielsko-Biała

INSPIRACJE DO LEPSZEGO
ŻYCIA

POLECAMY W SERWISIE MIASTODZIECI.PL

Znajdź nas na Facebooku

Miasto Dzieci

51 613 osób lubi obiekt Miasto Dzieci.

Wtyczka społecznościowa Facebooka

Lubię to!Lubię to!

Zareklamuj się w tym miejscu - prosto i
skutecznie!
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Polecamy: Namiot ogrodowy - Princess | Domino Hefalump | Interaktywne ksiĺŁşki | Klocki Puk - Puk | Barbie Muszkieterka | Tunel Turnera | Gry na MikoęŤŠ | Bajki
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