Dwa zaproszenia

1.

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „TROLIK”
serdecznie zaprasza na

SPŁYW KAJAKOWY z OGNISKIEM, ZABAWĄ
TANECZNĄ i innymi atrakcjami
Miejsce:
Spływy kajakowe
ul. Granica 6a
47-113 Staniszcze Małe, woj. Opolskie

Termin: 25 maja 2019r.
Program godzinowy:
12.00 - zbiórka Przystań Granica i przejazd autokarem na miejsce spływu

(dojazd we własnym zakresie)
13.00 – 16.00 spływ
16.00 – ognisko – kiełbaski, smalec, ogórki, chleb wiejski
16.00 – rozbijanie własnych namiotów, przyczep kampingowych możliwość bezpłatnego noclegu
18.00 – zabawy dla dzieci i dorosłych m.in.: huśtawki, piłka nożna,
piłka siatkowa, zjeżdżalnie, kule powietrzne, łuki
18.00 – 19.00 – karaoke, konkurs JAKA TO MELODIA? – atrakcyjne
nagrody
19.00 – 22.00 – zabawa taneczna i biesiada pod wiatą (napoje we
własnym zakresie)
Cena 35 PLN – dorośli
Cena 10 PLN – dzieci
Sponsorzy Klubu bezpłatnie

PEKAO S.A. ODDZIAŁ OPOLE - 97124016331111001001651206
– po przelewie dopiero wpisujemy na listę uczestników, przelewy z dopiskiem:
imię i nazwisko dziecka, rodzica oraz podpis „spływ”

Termin zapisów do 20 maja, ilość kajaków ograniczona
W cenie miejsce jedno w kajaku, kiełbaska i poczęstunek, przewóz na miejsce spływu, prowadzenie gier, zabawy tanecznej
oraz atrakcyjne nagrody. Dzieci do 4 lat gratis – jako trzecia osoba zmieści się w kajaku.

2.dodatkowo płatne

UKS Trolik zaprasza na zabawę PAINT BALL z grillem (napoje we własnym zakresie)
Miejsce:
Krasiejów, ul. Spóracka 19
(wejście za budynkiem muzeum)

46-040 Ozimek – 900 metrów od spływu kajakowego

Termin: 26 maja 2019r.
Program godzinowy:
12.00 - zbiórka (dojazd we własnym zakresie)

12.30 – 14.30 zabawa paint ball
13.00 – ognisko – kiełbaski
Cena 35 PLN – dorośli
Cena 10 PLN – dzieci
w tym 100 kulek w cenie, kombinezon, marker, maska, rękawiczki, kiełbaska z chlebkiem
Sponsorzy Klubu bezpłatnie
Nr konta, termin zapisów i opisy jak powyżej…
Wszystkie wpłaty w całości przeznaczone zostaną na przewóz dzieci do Włoch na obóz, ponieważ przewoźnik podniósł cenę.

ORGANIZATOR: UKS TROLIK OPOLE, tel. 509826406, 660 740 382 , e-mail: ukstrolik@trolik.pl
Zobacz inne atrakcje TROLIKA www.trolik.pl - zapraszamy przez cały rok dzieci na zajęcia
unihokeja (hokej na sali) i cyrkowej, liczne gratisy dla dzieci pizza, lody, sale zabaw itd…

