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Zapraszamy całe rodziny na piknik w plenerze 

„Dzień Dziecka i Nordic Walking”. 
 

Las świeże powietrze, trawa, ognisko, a nawet komary.  

To wszystko do Waszej dyspozycji dla dorosłych i dzieci. 

Zabawę rozpoczniemy o 12.00 w formie pikniku na trawie, prosimy o zabranie ze sobą 
koszyka ze smakołykami, koca i kiełbaski na ognisko. 

 

Termin – czerwiec 11 2011  

Rozpoczynamy o godzinie 12.00, czas trwania ok. 5 h. 

 

Miejsce:  

Sołectwo Żuławka i  SENSEI Centrum Przygody Żuławka ul. Myśliwska. 

 

Współorganizatorzy:  

OKSIR gminy Pruszcz Gdański,  SENSEI Centrum Przygody 

sołectwa: Żuławka, Żuława, Straszyn, Wojanowo, Będzieszyn, Rusocin, 
Arciszewo, Goszyn, Świncz, Rotmanka,  

 

 

Wstęp wolny 
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Dzień Dziecka 

W programie: 

- Zawody o puchar Sołtysa, bądź Sołtysów ( puchary, medale i dyplomy ) 

- Wóz bojowy, 

- Małpi gaj, 

- Budowanie piramidy ze skrzynek z asekuracją, 

- Wspinaczka, 

- Drabina alpinistyczna 

- Malowanie twarzy, 

- Sztalugi malarskie, 

- Szkoła samurajów, 

- Strzelnica : wiatrówka, łuk, proca, 

- Szkoła komandosów 

- Wóz strażacki,  

- Pokazy sztuk walk, 

- Wilczaki Czechosłowackie, 

- Gry i zabawy jakich nie znacie: kręciołek, kolorowy tunel, piłkarze w kole, klamerkowa 
gonitwa, husta klanza, 

- Jazda konna, 

 

 

Za dodatkową niewielką opłatą: 

- Jazda traktorem (atrakcja do potwierdzenia) 

- Jazda quadem,  

- Paintball,  

 

Przewidziano nagrody, puchary, medale i poczęstunek, 
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Nordic Walking ( impreza gminna)  

 

Zapraszamy całe rodziny na piknik z Nordic Walking. 

Dla uczestników Nordic Walking trening dla początkujących, 

a dla osób towarzyszących ciekawe atrakcje. 

  

Termin –rocznie dwie edycje  wiosna i jesień  

Rozpoczynamy o godzinie 12.00, czas trwania ok. 5 h. 

Miejsce: SENSEI Centrum Przygody Żuławka ul. Myśliwska. 

 
Nordic Walking 

W programie: 

- historia Nordic Walking na świecie i w Polsce, 

- sprzęt i akcesoria w Nordic Walking, 

- metodyka treningu, 

- trening dla początkujących, 

- wykład o zdrowym żywieniu. 

 

 

Atrakcje dla osób towarzyszących: 

(gry i zabawy których nie znacie)  

- małpi gaj 

- strzelnica 

- wspinaczka 

- budowa piramidy ze skrzynek 


