„OPTYMISTycznie do RIO z PZŻ”
Promocja Żeglarstwa i Polskiego Związku Żeglarskiego przy współpracy klubu KS
Spójnia Warszawa, LSurf, Sztorm Grupa oraz
Gość specjalny – Anna Weinzieher – reprezentantka Polski na Igrzyskach
Olimpijskich Londyn 2012
12.00 – 18:00:
1) Stoisko PZŻ -punkt informacyjno-promocyjny – Wydział szkoleń PZŻ.
2) Akademia malucha - malowanie buziek w żeglarskie klimaty; żeglarskie
tatuaże dla dzieci; kolorowanki; malowanki.
3) Ekspozycja łodzi klasy „Żagle 500” - możliwość robienia zdjęć.
4) Wstępna edukacja na wodzie przy wykorzystaniu sprzętu klasy Optimist nagrody!!!
5) Akademia węzełkowa – nauka wiązania węzełków – nagrody!!!
I.

12:00 - Lekcja pokazowa windsurfing– (Lsurf)

II. 12:00 - 13:30 – OGŁOSZENIE KONKURSU kto najdłużej utrzyma się na
desce Trickboard - podział na grupy wiekowe i atrakcyjne nagrody!!!
III. 12.30 – 17.00 - OGŁOSZENIE KONKURSU -– Rodzinne malowanie dużego
plakatu o tematyce RIO (Sztorm Grupa) nagroda dla całej rodziny – REJS
DLA CAŁEJ RODZINY na Zalewie Zegrzyńskim – nagroda ufundowana
przez SZTORM Grupę

IV. 13.00 – 15.00 - OGŁOSZENIE KONKURSU –– przepłynięcie SUPem
wyznaczonej trasy na czas – nagroda!!! – darmowe karnety na
wypożyczenie deski SUP w Szkole Windsurfingu Lsurf
V. 14.00 - Lekcja pokazowa deski Sup – na brzegu (Lsurf). Bezpieczeństwo nad
wodą – lekcja o bezpieczeństwie nad wodą oraz nauka zakładania
kamizelek ratunkowych (Sztorm Grupa)
VI. 14.00 – OGŁOSZENIE KONKURSU pt.:” Z PZŻ do RIO” – Żeglowanie ze
Sztormem - proste pytania na temat żeglarstwa i bezpieczeństwa na
wodzie – Rodzice z dziećmi wypełniają kupony konkursowe, które biorą
udział w konkursie a o godz. 17:00 – LOSOWANIE ZWYCIĘZCY –
wspaniała nagroda - TURNUS PÓŁKOLONII żeglarskich nad Zegrzem
VII.

13:00 – 14:00 – Gość specjalny PZŻ – Anna Weinzieher
zawodniczka Kadry Narodowej Polskiego Związku reprezentantka Polski w
klasie Laser Radial podczas XXX letnich Igrzysk Olimpijskich Londyn 2012
autografy, zdjęcia.

VII.

14:00 - bezpieczeństwo nad wodą – lekcja o bezpieczeństwie nad wodą oraz
nauka zakładania kamizelek ratunkowych (Sztorm Grupa)

VIII. 15:00 - lekcja pokazowa WINSURFINGu – (Lsurf)
IX.

15:00 - bezpieczeństwo nad wodą – lekcja o bezpieczeństwie nad wodą
oraz nauka zakładania kamizelek ratunkowych (Sztorm Grupa)

X.

16:00 - Akademia węzełkowa – nauka wiązania węzełków – nagrody!!!

XI.

17:00 - lekcja pokazowa deski Sup – na brzegu (Lsurf)

XII.

17:00 - edukacja na brzegu i na wodzie przy wykorzystaniu sprzętu klasy
Optimist (KS Spójnia)

Do zobaczenia na Pikniku
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