
MIKOŁAJKOWY RAJD 

NIETOPERZOWY

„Bardzo śmieszne, chłopaki, bardzo śmieszne...”

Szczecińskie 

Centrum 

Informacji 

Turystycznej 

„Szmaragdowe 

- Zdroje” 

ZAPRASZA

achęcamy do aktywnego spędzenia wolnego czasu, podczas którego będziemy poznawać na 

Zwesoło rok z życia nietoperza. Będą zagadki, warsztaty, konkursy i… gorący posiłek. 

Naszymi przewodnikami w tajemniczym świecie będą: Karolina Ignaszak (specjalista od 

latających futrzastych myszy); Mirek Wacewicz (Legendziarz Zachodniopomorski, autor Legend 

Pomorza Zachodniego), Grażyna Kaup (specjalista od stworzeń na sześciu nogach), Marcin Yperyt 

Przydatek (artysta malarz, ilustrator książek, jedna z niewielu osób malujących kawą, herbatą i 

ziołami). Zapraszamy zarówno całe Rodziny, osoby indywidualne i grupy zorganizowane.

Startujemy w sobotę, 03.12.2016, przy Jeziorze Szmaragdowym o godz. 10:00. WSTĘP 

WOLNY. Szczegóły na naszym Facebook.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA w związku z czym OBOWIĄZUJĄ ZAPISY zarówno na samo uczestnictwo 

w Rajdzie jak i na warsztaty. 



ZAPEWNIAMY:

- warsztaty z malowania kawą herbatą i ziołami

- warsztaty z origami (oczywiście tematyczne ;)

- gorące napoje

- gorącą zupę

- gorące ognisko i zimne kijki (zachęcamy do wzięcia kiełbasek)

- świetną i nietypową zabawę

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM

10:00 – Start Rajdu (Przy Jeziorze Szmaragdowym)

13:00 – Zakończenie Rajdu (w CIT „Szmaragdowe Zdroje”) – wszystkich zapraszamy na gorący posiłek i gorące ognisko oraz 

głosowanie na najciekawszego plastycznego nietoperza

13:00 – I tura warsztatów (malowanie lub origami)

13:40 – II tura warsztatów ((malowanie lub origami)

14:15 – ogłoszenie wyników konkursu

15:00 – zakończenie imprezy

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA w związku z czym OBOWIĄZUJĄ ZAPISY zarówno na samo uczestnictwo w 

Rajdzie jak i na warsztaty. ZGŁOSZENIE należy wysłać na adres citszmaragdowe@op.pl z następującymi 

informacjami:

1. IMIĘ I NAZWISKO osoby zgłaszającej

2. liczba osób zgłaszanych

3. wiek osób niepełnoletnich

4. telefon kontaktowy

5. uczestnictwo w Rajdzie, Malowaniu (I, II tura), Origami (I, II tura)

TYLKO zgłoszenia POTWIERDZONE zwrotną wiadomością uznaje się za skuteczne. W razie pytań, zachęcamy 

do kontaktu telefonicznego pod nr tel 91 383 38 38.
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