Łódź,
Park im. Stanisława Moniuszki

9 maja 2015 r.
w godzinach: 12.00–17.00

Projekt Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź Fabryczna współﬁnansowany jest przez Unię Europejską ze
środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Piknik rodzinny: Multimodalna Europa
Promocja budowy Węzła Multimodalnego, w ramach Dni Otwartych
Funduszy Europejskich
• Przyjedź na piknik rowerem! Wspólnie ze Strażą Miejską będziemy
bezpłatnie znakować rowery! (koniecznie weź ze sobą: dokument
tożsamości ze zdjęciem oraz dowód zakupu roweru).
• Zostań bohaterem wspólnego, wielkoformatowego zdjęcia z budową
Węzła Multimodalnego w tle, a potem rozpoznaj się na zdjęciu
w internecie! Przyjdź do Punktu Widokowego (ul. Traugutta 25)
i odbierz upominek!
• Konkurs godzina 12.00-13.00
Wykaż się wiedzą o projekcie Węzła Multimodalnego i zobacz budowę
Dworca z bliska (zwiedzanie placu budowy – koniecznie weź ze sobą
odpowiednie obuwie). Wstęp na budowę tylko dla osób pełnoletnich.

Przystanek pierwszy: Mała Europa

• Mobilny Punkt Informacyjny Węzła Multimodalnego
– quizy z nagrodami i informacje o projekcie.
• Mobilne miasteczko ruchu drogowego dla dzieci. Nauczymy
najmłodszych jak bezpiecznie podróżować po Europie. Pod okiem
prawdziwego policjanta poznają ogólne zasady ruchu drogowego!

Przystanek drugi: Roztańczona Europa (godz.12:30 i 13:30)
Tańczyć każdy może!
Pokazy i warsztaty tańca w wykonaniu dzieci i młodzieży
oraz instruktorów ze szkoły tańca Family Dance.
Przystanek trzeci: Sportowa Europa

Mini Olimpiada dla dzieci. Zawodnicy staną do sportowej rywalizacji
w prawdziwie antycznych konkurencjach:
• wyścigi w workach (na czas),
• przeciąganie liny,
• hula hop (na czas),
• strzelanie do bramek piłkarskich,
Dodatkowo: profesjonalny trening piłkarski, mecz pokazowy, konkursy oraz
futbolową rozgrywkę udziałem uczestników pikniku – zapewni Akademia
Futbolu Tomasza Hajto.

Przystanek czwarty: Bajkowa Europa

Tu poszukiwacze przygód będą mogli wziąć udział w bajecznych zabawach
• Mega układanka,
• Giga gra planszowa.

Przystanek piąty: Rozbawiona Europa

Coś dla małych i dużych miłośników śmiechu i adrenaliny!
• Euro-Bungee,
• 16 metrowy dmuchany tor przeszkód.

Wśród uczestników pikniku
rozdawane będą balony,
wata cukrowa i kamizelki odblaskowe!

Patronat medialny:

