IV WINOGRADZKI FESTYN NA POŻEGNANIE LATA
VII TURNIEJ RODZINNY MINIGOLFA

ZAPRASZAMY
niedziela – 10 września 2017 r.
PARAFIA MATKI BOŻEJ ZWYCIĘSKIEJ

NA OS. ZWYCIĘSTWA
14.00 – rozpoczęcie festynu (scena przy kościele)
19.00 – losowanie nagród wśród uczestników festynu
20.00 – zakończenie

ORGANIZATOR
 Rada Osiedla

NOWE WINOGRADY PÓŁNOC
– Jednostka Pomocnicza Miasta Poznania

 Administracja Osiedla Zwycięstwa
i Rada Osiedla Zwycięstwa,
Osiedlowy Dom Kultury „WIKTORIA”
– Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Winogrady”

 Parafia pw. Matki Bożej
Zwycięskiej
 Zespół Szkół nr 7 w Poznaniu
– Przedszkole nr 181, Szkoła Podstawowa nr 12,
Gimnazjum nr 7

VII TURNIEJ RODZINNY MINIGOLFA







WYSTĘPY NA SCENIE
14.00 – rozpoczęcie festynu
 występy przedszkolaków, dzieci i młodzieży szkolnej z Zespołu
Szkół nr 7
15.00 – oficjalne otwarcie festynu
 GOŚĆ SPECJALNY – Damian OLDMAN Jackowiak z formacją taneczną
ze szkoły Born to Dance
 zespół folklorystyczny „Wielkopolanie”
 zespół tańca nowoczesnego Akademia Tańca i Fitnessu METRUM
 balet – grupa małych baletnic uczestniczących w zajęciach baletowych
w ODK „Wiktoria”, prezentacja układu tanecznego do muzyki
klasycznej
 Mix Dance
 Zumba – pokaz choreograficzny
 zespół „Zakręcone Babki”
 pokaz sztuk walki AIKIDO prowadzony przez instruktorów ze Szkoły
Konecki&Matusiak – Akademia AIKIDO
 Studium Muzyczne ŚWIAT GITARY
18.00 – oficjalne zakończenie turnieju minigolfa i wręczenie nagród
dla zwycięzców
 GOŚĆ SPECJALNY – Damian OLDMAN Jackowiak z formacją taneczną
ze szkoły Born to Dance
 muzyczno-taneczne karaoke i muzyka biesiadna
19.00 – losowanie nagród

POZA SCENĄ








PARTNERZY
















Winogradzka Telewizja Kablowa
„SPOŁEM” Poznańska Spółdzielnia Spożywców
STOKROTKA Sp. z o.o. www.facebook.com/sklepy.stokrotka
MMT SUPERMARKET Sp. z o.o.
Szkoła Językowa LEADER SCHOOL – ODDZIAŁ WINOGRADY
Auto Centrum Baranowski, os. Wichrowe Wzgórze 10
SKOK POZNANIAK, ul. Słowiańska 32
Akademia Piłkarska REISSA
GO4Robot Sp. z o.o. www.go4robot
Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
ORIFLAME
Fundacja SUPERSPRAWNI, os. Zwycięstwa 110
Akademia Rysunku www.akademiarysunku.pl
Stowarzyszenie Konfederacja Szlachty Wielkopolskiej

turniej odbywa się w kategoriach – indywidualnej i rodzinnej
zapisy na turniej w godz. 14.00-15.30
po zakończeniu zapisów – dalsze rozgrywki odbywają się poza
turniejem
oficjalne rozpoczęcie turnieju godz. 14.30 – podanie regulaminu
zakończenie turnieju ok. godz. 17.00
wręczenie nagród dla zwycięzców turnieju godz. 18.00 – na scenie,
medale w kategorii indywidualnej, puchary w kategorii rodzinnej











Zespół Szkół nr 7 oraz Fundacja SUPERSPRAWNI – zabawy i konkursy
dla dzieci z nagrodami – sprawnościowe, ruchowe, plastyczne, koło
fortuny z nagrodami, tor przeszkód, układanie origami, malowanie
twarzy, malowanie masek gipsowych, układanie figur z balonów
Szkoła Językowa LEADER SCHOOL – zajęcia edukacyjne oraz gry
i zabawy dla dzieci prowadzone przez lektorów
Akademia Piłkarska REISSA – konkurencje sportowe
Szkoła Konecki&Matusiak – Akademia AIKIDO – zajęcia
sprawnościowe oraz gry i zabawy dla dzieci prowadzone przez
instruktorów
GO4Robot – zajęcia edukacyjne z robotyki z wykorzystaniem
klocków LEGO prowadzone przez instruktorów
Pogotowie Ratunkowe – prezentacja karetki pogotowia i ćwiczenia
z zakresu udzielania pierwszej pomocy
Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna, Wojewódzki Inspektorat
Transportu Drogowego – prezentacja radiowozów, ZNAKOWANIE
ROWERÓW przez policję, zabawy i konkursy z nagrodami „bądź
bezpieczny”
MOTYLARNIA – gry i zabawy dla dzieci
Symultana szachowa – mini turnieje szachowe w każdej kategorii
wiekowej
Stowarzyszenie Konfederacja Szlachty Wielkopolskiej – rekonstrukcja
historyczna kultury i dziedzictwa XVII wiecznej Rzeczypospolitej
bezpłatne dla uczestników festynu – przejazdy kucykami dla dzieci
oraz bryczką dla wszystkich w godz. 15.00-18.30
bezpłatne dla uczestników festynu – dmuchany zamek, basen
z kulkami, dmuchana zjeżdżalnia, dmuchane boisko piłkarskie,
trampolina, dmuchany dart
bezpłatne dla uczestników festynu – zimne napoje, chleb ze smalcem
i ogórkiem, festynowa grochówka (do wyczerpania asortymentu)
stoiska handlowe – lody, gofry, wata cukrowa, popcorn, prażynki
i nachosy, zabawki, balony na hel, pierniki, pierniki, mydełka, ozdoby
filcowe, biżuteria ręcznie robiona i inne

# WIELKIE LOSOWANIE NAGRÓD # START # GODZ. 19.00

