Serdecznie zapraszamy
na WIELKI PIKNIK RODZINNY z NAUKĄ I ZDROWIEM
Dnia 08.06.2013 o godz. 10-tej przy ulicy Marynarskiej 2/6
w Warszawie odbędzie się kolejny już Piknik z Nauką i Zdrowiem,
organizowany przez LXV LO z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Józefa
Bema, przy współpracy wyższych uczelni, zaprzyjaźnionych fundacji, firm
i przyjaciół liceum.
Honorowy patronat nad imprezą objął m.in. Krajowy Konsultant
Zdrowia Publicznego.
TO NIEPOWTARZALNA OKAZJA DO ZDROWEJ, RODZINNEJ ZABAWY. U NAS
BĘDZIECIE MOGLI:
Dzieciom w wieku od 9 miesięcy do 6 lat wykonać przesiewowe badanie USG, w ramach
akcji organizowanej przez Fundację Ronalda McDonalda "Nie nowotworom u dzieci".
Badanie, którego koszt wynosi około 260 złotych u nas jest bezpłatne!
Wyższe uczelnie, w tym Centrum Nauki Kopernik w specjalnym namiocie odsłoni przed
Wami niecodzienne tajniki wiedzy.
Dzieci będą mogły wziąć udział w turnieju szachowym o puchar Burmistrza Mokotowa,
przewidziane nagrody!!!
Duzi i mali będą mogli obejrzeć mecz piłki nożnej w wykonaniu dzieci, zorganizowany
przez klub sportowy Wilczki. Jego uczestnicy także otrzymają bardzo cenne nagrody!!!
Jeśli pragniecie przenieść się w czasy średniowiecza to także zapraszamy do nas.
W Miasteczku Rycerskim spotkacie się z bohaterami z pola Grunwaldu, zobaczycie
pojedynek rycerski i wspólnie z nimi zjecie rycerskie śniadanie.
Marzy się Wam wyjątkowy makijaż? Zapraszamy! Maluchy będą mogli pomalować buźki
i przeobrazić się w bajeczne postacie, bądź zrobić rapsy i ugładzić swoją czuprynę.
Na imprezę zabierzcie też swojego ulubionego pluszaka i w Szpitalu Pluszowego Misia
sprawdźcie, czy jest on zdrowy. Jeśli coś mu dolega - wyleczymy Misia!!!
Spotkanie z Aniołami sypiącymi brokatem? To także tego dnia u nas. Co jeszcze
niebiańskiego Wam pokażą, to niespodzianka!
Przepiękną ceramikę i rzemiosło rękodzielnicze także będziecie mogli podziwiać, a może
sami wykonać coś niezwykłego? Nagrody czekają!
Dorośli z kolei będą mieć możliwość pomiaru ciśnienia, gęstość kości, poziomu cukru
oraz nauczyć się udzielania pierwszej pomocy pod kierunkiem ratowników
medycznych.
Jeśli poczujecie się głodni zapraszamy na "najzdrowsze śniadanie świata" zrobione
z produktów EKO.
W tracie imprezy będzie można zakupić produkty ekologiczne, którego dostawcami
będzie Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
Imprezę poprowadzi Łukasz Grass!
Wszystkie atrakcje są oczywiście bezpłatne!
Zapraszamy!
Niektórzy z Was wrócą z bezpłatnymi biletami na przedstawienie w teatrze Guliwer a także…?

