Informacja prasowa

Warszawa, 30 maja 2018

Kolorowy Dzień Dziecka w kompleksie sportowym na Niegocińskiej
Ruch, sztuka i zabawa to tematy przewodnie pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka
organizowanego przez Ośrodek Sportu i Rekreacji Mokotów przy współpracy z Urzędem
Dzielnicy Mokotów. Serdecznie zapraszamy 3 czerwca, w niedzielę w godz. 10:00-19:00 do
kompleksu sportowego przy ul. Niegocińskiej 2A.
,,Kolorowy Dzień Dziecka” został pomyślany z myślą o najmłodszych mieszkańcach
Mokotowa. „We współpracy z Domem Kultury Kadr i spółdzielnią mieszkaniową mokotowski
OSiR przygotował dzień pełen atrakcji dla całych rodzin. Część z nich będzie odbywała się na
basenie, więc wybierając się na piknik 3 czerwca proszę pamiętać o stroju kąpielowym!”,
dodaje zastępca burmistrza Mokotowa, Monika Gołębiewska-Kozakiewicz.
Na boisku zewnętrznym odbędzie się Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Dzielnicy,
a w hali sportowej zorganizowane zostaną warsztaty perkusyjne (godz. 11.15), taneczne, a
także pokaz zumby (godz. 11.35 i 13.45). Pod scena pod okiem Aicardo Mosquera odbędzie
się lekcja salsy dla seniorów (godz. 16.00), a 15 minut wcześniej konkurs wiedzy o Polsce.
Miłośnicy pływania i tańców koniecznie muszą zabrać ze sobą strój kąpielowy, gdyż na
basenie zorganizowane zostaną zajęcia zumby w wodzie (godz. 12.00-12.30 i 14.00-14.30,
zapisy w kasie OSiR,). Ponadto na skwerze znajdzie się strefa z konkurencjami rekreacyjnosportowymi oraz grami i zabawami dla dzieci i rodziców. Do dyspozycji gości będzie zamek
do skakania, zjeżdżalnia, trampolina bungee. Przewidujemy także zajęcia zręcznościowe dla
różnych grup wiekowych: rzut piłeczką do celu, wrzucanie piłek do pojemnika, przeciąganie
liny, wyścigi w workach, mini tor przeszkód, przeciąganie liny, slalomy sprawnościowe czy
rzuty do celu. Nowością będzie wyścig mydelniczek (godz.10.45). Wszystkie atrakcje są
darmowe.
Dodatkowo na uczestników czekają malowanie twarzy, wata cukrowa, byk rodeo, ścianka
wspinaczkowa, foto budka, stanowiska do prezentacji mokotowskich klubów sportowych,
jednostek dzielnicowych, Policji, Straży Pożarnej i Straży Miejskiej. Całości wydarzenia
towarzyszy oprawa artystyczna. Na scenie zaprezentują się dzieci z mokotowskich domów
kultury, będzie można obejrzeć przedstawienie Teatru Młodego Widza (godz.12.15), obejrzeć
pokaz capoiery (godz. 13.30), a dopełnieniem części kulturalnej będą występy
międzynarodowej grupy tanecznej As Belezas do Brasil. Uczestnicy pikniku usłyszą też
największe przeboje latino w wykonaniu Yaremis Mercedes del Kodros & Aicardo Mosquera

(godz. 10:15, 14:15, 16:20) a na zakończeniem imprezy przed publicznością wystąpi Marta
Gałuszewska, finalistka The Voice of Poland (godz. 17:30).
W załączeniu przesyłam informację prasową, plik dźwiękowy z wypowiedzią zastępczyni burmistrza,
Moniką Gołębiewską-Kozakiewicz oraz plakat i zdjęcia głównej gwiazdy pikniku Marty Gałuszewskiej.
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