Termin i miejsce
Termin:
środa, Maj 2, 2018 - 14:00 do 17:00
Miejscowość:
Chełmno
Nazwa ulicy/alei/placu:
Nowe Planty
Powiat i gmina:
Chełmno
Opis wydarzenia:
Wiedza ratuje. Redakcja Czasu Chełmna i ﬁrma Medos zapraszają na Zabawy w Dniu Flagi.
Tegorocznemu rodzinnemu VI spotkaniu plenerowemu - Zabawy w Dniu Flagi, będzie przyświecało
hasło: „wiedza ratuje”. Dobrze jest wiedzieć jak uratować człowieka, jak działa szkoła, a jak
stowarzyszenie, jak się chodzi z kijkami, jak robi sztuczki cyrkowe i bańki. Uratujemy się przed
obcością, nudą i smutkiem, jeśli pojmiemy, jak zbudowany jest świat. Nie damy się chorobie, jak
zaprzyjaźnimy się z witaminami i spędzimy czas na podwórkowych zabawach. Rozmawiając o
kulturze, pogodzie, o dzieciach, śmiejąc się do siebie nawzajem i do siebie osobiście, mamy szansę
przekonać się, na czym polega patriotyzm, który budujemy każdego dnia. 2 maja na Nowych
Plantach w Chełmnie bawimy się w godz. 14-17: * dowiadujemy się z toruńskim Centrum
Nowoczesności Młyn Wiedzy, o co chodzi w świecie (obejrzymy świat pod lupą i zajrzymy do
tajemniczego świata witamin), * ratujemy ze strażakami z OSP Chełmno, ratownikami wodnymi i
ludźmi z Centrum Edukacyjnego Campus Marta Saran-Tabarkiewicz, * słuchamy koncertu uczniów z
Zespołu Szkół nr 2 w Chełmnie, * poznajemy świat dzięki doświadczeniom przygotowanym przez
chełmińską SP 2 oraz uczniów “katolika” * gramy w megaplanszówkę z wolontariuszami z Eﬀathy, *
skaczemy przez linę i bawimy się w chłopka z Miejską Biblioteką Publiczną, * znakujemy rowery z
chełmińskimi strażnikami miejskimi, * kolorujemy kredą rysowankę Karoliny Błażejczyk, * męczymy
się zdrowo podczas zabaw ruchowych z Mariuszem Krzemińskim, * uczymy się chodzić z kijkami ze
Stowarzyszeniem Porozumienie Chełmińskie (od godz. 14.30 nauka chodzenia, po godz. 15 wyjście na
rajd – Rybaki, tereny nad Wisłą), * rozwijamy się dzięki organizatorom 9 Hills Festival, ** gramy w
twistera i śmiejemy się na warsztaciku lalkowym z teatrem Agrafka, * gramy w gigantyczne bierki, *
dowiemy się, jak przetrwać w trudnych warunkach – od żołnierza i pasjonata survivalu Tomasza
Katrzyńskiego, * grupa Circolo z Krusina nauczy nas cyrkowych sztuczek i zaserwuje gigantyczne
bańki mydlane, * Gminny Ośrodek Kultury w Papowie Biskupim pokaże się z najlepszej strony
serwując: malowanie twarzy w kolory ﬂagi, balony w niecodziennych kształtach i narodowych
barwach, zabawy z chustą animacyjną oraz rogaliki, chruściki i chleb ze smalcem, * Gminny Ośrodek
Kultury z Unisławia zaprosi nas do świata cyrku z żonglerem i szczudlarzem podczas warsztatów, a
grupa taneczna No name crew pokaże, co to jest dancehall, * o godz. 15 zbierzemy się w miejscu, w
którym jest najpiękniejszy widok na świecie, i wspólnie stworzymy żywą ﬂagę, na tę okoliczność
dobrze jest się ubrać na biało lub na czerwono – tradycyjnie wykonamy wspólne zdjęcie. W
nagłośnienie wyposaży nas Chełmiński Dom Kultury. Będziemy rozdawać chorągiewki od burmistrza,
krówki od starosty i jabłka z warzywniaka przy wjeździe na Skłodę. Lody dla najmłodszych sponsoruje

ﬁrma Medos, dzięki której do Chełmna możemy również zaprosić toruńskie Centrum Nowoczesności
Młyn Wiedzy.
Bilety:
Impreza biletowana
adres strony: http://inauguracja.kujawsko-pomorskie.travel/pl/wydarzenia/zabawy-w-dniu-ﬂagi

