Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu
Dodano: 2019.09.09

16 września rozpoczyna się Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu wieńczony
Europejskim Dniem Bez Samochodu przypadającym 22 września. W Puławach, w dniach od 16 do
22 września będą odbywały się wydarzenia związane z akcją.
W sobotę 21 września na Skwerze Niepodległości mieszkańcy będą mieli okazję uczestniczyć w
pikniku ekologicznym oraz poprzedzającym go rajdzie rowerowym:
Rajd rowerowy ulicami miasta
godz. 15.30 rejestracja przy Urzędzie Miasta Puławy
godz. 16.30 event na Skwerze Niepodległości
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;bigos i kiełbaski,
;losowanie nagród,
;animacje plastyczne (malowanie toreb)
;animacje sportowe
(konkurencje zakończone losowaniem nagród)
;filmowy autobus
;pokaz kuglarski grupy teatralnej SPUT&sup2;
;pokaz taneczny w wykonaniu Studia Tańca POKUS
;występ iluzjonisty Łukasza Ogonowskiego
;znakowanie rowerów
;stoisko profilaktyczne służb mundurowych
;rowerowe stoisko konsultacyjne

Wszystkie wydarzenia wchodzące z ramy Tygodnia Zrównoważonego Transportu
16.09.2019 (poniedziałek)
"Na dobry start,, - częstujemy pasażerów MZK cukierkami
- przystanek przy Urzędzie Miasta
godz. 10.00 Fitness i inne animacje taneczne
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- prowadzenie Wojciech Gędek. Miejsce: Plac Chopina

17.09.2019 (wtorek)
godz. 10.00 Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych
"Środki transportu poruszane siłą mięśni,,
godz. 10.00 Fitness i inne animacje taneczne
- prowadzenie Wojciech Gędek. Miejsce: Skwer Solidarności

18.09.2019 (środa)
godz. 10.00 Konkurs dla przedszkolaków
na temat wiedzy z zakresu przepisów ruchu drogowego:
"Bezpieczeństwo ruchu drogowego,,
Miejsce: Plac Chopina

19.09.2019 (czwartek)
godz. 10.00 Rajd pieszy Nordic Walking.
Miejsce zbiórki: Skwer Niepodległości,
możliwość wypożyczenia kijów (zapisy CIT Puławy)
(Ilość miejsc ograniczona)
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godz. 10.00 Fitness i inne animacje taneczne
- prowadzenie Wojciech Gędek. Miejsce: boisko przy ZSO 1
godz. 16.30 Jak mama karmić powinna
Wykład dietetyka z SP ZOZ Puławy na temat zdrowego odżywiania dzieci.
Miejsce: INNA BAJKA

20.09.2019 (piątek)
Instalacja ekologiczna
Warsztaty dla dzieci w wieku 7-10 lat polegające na zbudowaniu instalacji plastycznej
przedstawiającej istniejący lub przyszłościowy środek transportu.
Miejsce: ZSO nr 2

21.09.2019 (sobota)
Rajd rowerowy ulicami miasta
godz. 15.30 rejestracja przy Urzędzie Miasta Puławy
godz. 16.30 event na Skwerze Niepodległości
;bigos i kiełbaski,
;losowanie nagród,
;animacje plastyczne (malowanie toreb)
;animacje sportowe
(konkurencje zakończone losowaniem nagród)
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;filmowy autobus
;pokaz kuglarski grupy teatralnej SPUT&sup2;
;pokaz taneczny w wykonaniu Studia Tańca POKUS
;występ iluzjonisty Łukasza Ogonowskiego
;znakowanie rowerów
;stoisko profilaktyczne służb mundurowych
;rowerowe stoisko konsultacyjne

22.09.2019 (niedziela)
Rajd Rowerowy Dwa Mosty - rajd połączony z zagadkami skierowany do dzieci w wieku 8-14 lat z
opiekunami. (Zapisy CIT Puławy, ilość miejsc ograniczona).
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