IV FESTYN RODZINNY
ZAPRASZAMY
niedziela – 2 czerwca 2019 r.

IX TURNIEJ RODZINNY MINIGOLFA







PARAFIA MATKI BOŻEJ ZWYCIĘSKIEJ

NA OS. ZWYCIĘSTWA
14.00 – rozpoczęcie festynu (scena przy kościele)
19.30 – 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”

turniej odbywa się w kategorii indywidualnej
zapisy na turniej w godz. 13.30-15.00
po zakończeniu zapisów – dalsze rozgrywki odbywają się poza
turniejem
oficjalne rozpoczęcie turnieju godz. 14.00 – podanie regulaminu
zakończenie turnieju godz. 17.00
wręczenie nagród dla zwycięzców turnieju godz. 18.00 – na scenie,
medale w kategorii indywidualnej

WYSTĘPY NA SCENIE
14.00 – rozpoczęcie festynu
 występy przedszkolaków, dzieci i młodzieży szkolnej
z Zespołu Szkół nr 7 na Osiedlu Zwycięstwa
 balet – układ taneczny do muzyki klasycznej
 taniec nowoczesny w wykonaniu Akademii Tańca i Fitnessu
METRUM
15.00 – oficjalne otwarcie festynu
 Wielkopolanie – tańce i kapela
 Aikido
 Tańce i zabawy z animatorem
 Born to Dance
18.00 – oficjalne zakończenie turnieju minigolfa i wręczenie nagród
dla zwycięzców
19.30 – losowanie nagród

– Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady” w Poznaniu



Parafia pw. Matki Bożej Zwycięskiej

POZA SCENĄ



Zespół Szkół nr 7 w Poznaniu



– Przedszkole nr 181, Szkoła Podstawowa nr 12, Gimnazjum nr 7

PARTNERZY



























Winogradzka Telewizja Kablowa ▪ www.tvkwinogrady.pl
SPOŁEM Poznańska Spółdzielnia Spożywców ▪ www.spolem.poznan.pl
STOKROTKA Sp. z o.o. ▪ www.stokrotka.pl
ŻABKA POLSKA Sp. z o.o. ▪ www.zabka.pl
Piekarnia-Cukiernia ZAGRODNICZA ▪ www.zagrodnicza.pl
Delikatesy u Genia, os. Zwycięstwa 24
PIZZERIA ARANCINI, os. Zwycięstwa 125
PIZZA HUT, os. Wichrowe Wzgórze 104
KFC, os. Zwycięstwa przy ul. Księcia Mieszka I 26 ▪ www.kfc.pl
Restauracja IMPRESJA, os. Wichrowe Wzgórze 16
www.ORYGINALNYSOK.pl
KLUB MOTOROWY WINOGRADY ▪ www.rajdy.eu
MOTOCYKLIŚCI DZIECIOM
POZNAŃSKIE STOWARZYSZENIE ŻUŻLA ▪ pszpoznan.com.pl
Łamigłówka Centrum Edukacji
Mały Inżynier
Szkoła Językowa LEADER SCHOOL – WINOGRADY, ul. Przełajowa 2
Szkoła Konecki&Matusiak – Akademia AIKIDO ▪ www.kmaa.pl
Akademia Piłkarska REISSA ▪ www.akademiareissa.pl
Prywatna Lecznica CERTUS Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 156
ZdroveLove – Dietetyk – Karolina Janyszek ▪ www.zdrovelove.pl
Przy Tobie – chusty i nosidła, os. Wichrowe Wzgórze 34F/1
▪ www.przytobie.com
Kosmetyki i suplementy ORIFLAME
Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Dariusz Filipiński, os. Wichrowe
Wzgórze 103
Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego

















Zespół Szkół nr 7 – 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
kącik dla dzieci prowadzony przez ODK „WIKTORIA” – zabawy
zręcznościowe, konkurs plastyczny, zabawy z chustą klanza, bańki
mydlane
Szkoła Językowa LEADER SCHOOL – zajęcia edukacyjne oraz gry
i zabawy dla dzieci prowadzone przez lektorów
Akademia koszykówki – zabawy zręcznościowe
Akademia Piłkarska REISSA – konkurencje sportowe
Szkoła Konecki&Matusiak – Akademia AIKIDO – zajęcia
sprawnościowe oraz gry i zabawy 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, rozgrywki indywidualne
MOTOCYKLIŚCI DZIECIOM
bezpłatne w godz. 16.00-19.00 – przejazdy kucykami dla dzieci oraz
bryczką dla wszystkich
bezpłatne w godz. 13.30-20.00 – dmuchany zamek, basen z kulkami,
dmuchana zjeżdżalnia, dmuchane boisko piłkarskie, trampolina,
dmuchany dart, ściana wspinaczkowa, ciuchcia
bezpłatne – zimne napoje, ciasto, festynowa grochówka,
pyry z gzikiem (do wyczerpania asortymentu)
stoiska handlowe – lody, gofry, wata cukrowa, popcorn, prażynki
i nachosy, zabawki, balony na hel, pierniki, mydełka, ozdoby
filcowe, biżuteria ręcznie robiona i inne

# LOSOWANIE NAGRÓD # START # GODZ. 19.30

