Letni piknik rodzinny - program
Letni Piknik Rodzinny to pierwsze, po pandemicznej przerwie, tak duże wydarzenie plenerowe. W
programie wiele atrakcji także każdy znajdzie coś dla siebie. Wydarzenie odbywać się będzie w
kilku miejscach od wczesnych godzin dopołudniowych po wieczorne. Czeka moc zabawy. Będą gry,
zabawy, konkursy, piknik naukowy, pokazy, akcenty muzyczne, kino na leżakach i wiele innych.
Oto ramowy program dwudniowej imprezy, a szczegóły na załączonym plakacie.
LETNI PIKNIK RODZINNY 17-18 LIPCA
BAWIMY SIĘ W 5 MIEJSCACH NA TERENIE MIASTA
1. STADION MIEJSKI "CONCORDIA" PRZY UL. ŻWIRKI (sobota i niedziela godz. 10-13)
Na boisku ze sztuczną nawierzchnią oraz na bieżni OSiR będzie organizował gry i zabawy dla dzieci.
Planuje również przeprowadzenie, przy udziale szkółek piłkarskich z terenu miasta, mini turnieju
piłki nożnej dla dzieci i rodziców.
2. PLAC POFRANCISZKAŃSKI
SOBOTA GODZ. 12-18 – PIKNIK NAUKOWY Z POLITECHNIKĄ CZĘSTOCHOWSKĄ, na wzór
tego jaki zorganizowaliśmy na otwarcie placówki.
W programie:
●
●
●
●
●
●

prezentacja możliwości łazika marsjańskiego;
prezentacja samochodu elektrycznego;
pokazy chemiczne
gry i zabawy matematyczne
Konkursy dla całych rodzin
Każdy uczestnik pikniku będzie mógł wykonać napis „MEDIATEKA” W TECHNOLOGII
SITODRUKU. My przygotujemy koszulki.

SOBOTA GODZ. 21. 30 KINO NA LEŻAKACH
NIEDZIELA GODZ. 15-18 – piknik z MEDIATEKĄ
●
●
●
●

konkursy i gry dla dzieci oraz dorosłych;
pokaz baniek mydlanych;
pokaz gier planszowych;
modelowanie balonów

3. PLAC ZAMKOWY – MUZEUM (sobota i niedziela godz. 15-18)
●
●
●
●
●
●

pokazy broni dawnej
pokazy rycerskie
wystawa plenerowa
konkursy
warsztaty posługiwania się szyfrem Armii Krajowej
AKCENT MUZYCZNY – KONCERT ZESPOŁU PILICZANIE

4. PARK ŚW. JANA PAWŁA II (sobota i niedziela godz. 15-18)
●
●
●

występ Miejskiej Orkiestry Dętej
konkursy rodzinne i zabawy artystyczne
malowanie buziek

●
●

stacje: strażacka, policyjna, harcerska i strzelecka
występy piotrkowskich zespół i wokalistów: Zespół Ewki, Zespół 5/5 oraz Justyna Piesik-Kendra

5. RYNEK TRYBUNALSKI
Sobota i Niedziela godz. 9.00-13.00 – PLENER MALARSKI
Sobota GODZ. 12.00 KULTUROWER – REAKTYWACJA GRY MIEJSKIEJ
GODZ. 15.00 SPACER Z CIT
NIEDZIELA GODZ. 18.00 – występ zespołu „GRZMIĄCA PÓŁLITRÓWA”
Podczas pikniku każdy uczestnik będzie mógł wykonać badanie poziomu cukru we krwi oraz
ciśnienia tętniczego (przy MEDIATECE oraz w parku Jana Pawła II). będzie prowadzona akcja
promująca szczepienia.
Dadatkowo w parku św. Jana Pawła II znajdzie się stanowisko Narodowego Spisu Powszechnego.

