Aktywna Rodzina nad Wisłą
2016-08-19

Już w najbliższą niedzielę, 21 sierpnia 2016 r., odbędzie się kolejne wydarzenie w ramach projektu
Aktywna Rodzina. Tym razem zapraszamy nad Wisłę na Bulwar Jana Karskiego. Początek imprezy o
godzinie 10:45 na terenie restauracji Puzzle. Dodatkowo o godzinie 12:00 rozpocznie się tam piknik
rodzinny.

Projekt Aktywna Rodzina to seria gier miejskich i pikników rodzinnych organizowanych w każdej z dzielnic Warszawy. Celem inicjatywy jest zaszczepienie w
uczestnikach, szczególnie w dzieciach, idei ochrony środowiska i dbania w aktywny sposób o swoje otoczenie przyrodnicze.
Gra miejska ma charakter edukacyjno-poznawczy, z dużą dozą ekologii. Gra jest oparta na lokalnej specyﬁce, kulturze i najciekawszych punktach dzielnicy. Wszystkie
gry w ramach projektu łączą się w spójną całość dzięki fabule. Za każdym razem uczestnicy współpracują z Superbohaterami Warszawy pod dowództwem Kapitana
Warszawa zmagając się z ekologicznym problemem lokalnym, w wyniku czego m.in. sprzątają parki, oczyszczą akweny wodne, budują karmniki dla ptaków oraz
sprawdzą czystość wód. Gra miejska rozpocznie się o 10:45 i potrwa do 13:45.
Równolegle z grą odbywać się będzie piknik rodzinny. W programie pikniku znalazło się mnóstwo rodzinnych atrakcji. Na odwiedzających czekają warsztaty kulinarne o
zdrowym żywieniu z produktami z warszawskiego BioBazaru, w czasie których dowiemy się dlaczego warto jeść warzywa i jakie cuda można z nich stworzyć. Dla dzieci
przygotowano kącik małego konstruktora, będzie można skorzystać z wypożyczalni gier planszowych, a w niej m.in. Kurzy Wyścig i Molkky od TACTIC Games.
Interesującą atrakcją będą zajęcia z Science Rangers, dzięki którym dzieci zdobędą umiejętności potrzebne, aby stać się bohaterami nowoczesnych technologii.
Dodatkowo odbędzie się gra miejska. Piknik potrwa od godziny 12:00 do 15:00.
Projekt Aktywna Rodzina to seria 20 gier miejskich i pikników rodzinnych organizowanych w każdej z dzielnic Warszawy. Celem inicjatywy jest zaszczepienie w
uczestnikach, szczególnie w dzieciach, idei ochrony środowiska i dbania w aktywny sposób o swoje otoczenie przyrodnicze.
Projekt Aktywna Rodzina realizowany jest przez Fundację Zwalcz Nudę i odbywa się pod honorowym patronatem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
Szczegółowe informacje na temat projektu, harmonogram imprez i regulamin na zwalcznude.pl.
Zapraszamy.

