Piknik
Rodzinny
26 czerwca 2010 r., g. 14.30-21.00
Tereny rekreacyjne Doliny Trzech Stawów
przy ul. K. Pułaskiego 9 w Katowicach

Szanowni Państwo,

z wielką radością zapraszamy Państwa już po raz piąty do wspólnego świętowania w ramach dorocznego Pikniku Rodzinnego firmy Salus International. Postanowiliśmy ponownie zorganizować dla
Państwa to wydarzenie, nadając mu tym razem charakter odpowiadający hasłu przewodniemu:

Tajemniczy Świat Indian

Proszę przyjąć zaproszenie do udziału w PIKNIKU RODZINNYM
wraz ze swoim towarzyszem i pociechami w wieku do 15 lat.

Mile widziane indiańskie przebranie.

ATRAKCJE PIKNIKU RODZINNEGO
Scena główna
14.30-15.00 Przywitanie gości - JOANNA BARTEL
15.00-16.00 Występ zespołu HUU - SKA LUTA - pokaz tańców Pow Wow, zakończony wspólnym
tańcem z uczestnikami spotkania, konkursy, zabawy

16.00-17.15 Koncert zespołu

17.20-19.30 Program artystyczny JOANNY BARTEL i występ zespołu SALOON (pokaz na najdłuższych w Europie biczach (5,5m) obejmujący precyzyjne uderzenia w cele utrzymane przez
tancerki - np. obcinanie z zawiązanymi oczami cygara trzymanego w ustach; pokaz żonglerki lassem oraz łapanie celu ruchomego na lasso; żywiołowy kankan tańczony przez
profesjonalnie przygotowane tancerki; nauka tańca dla chętnych, prowadzenie tematycznych konkursów dla publiczności - np. „grzechotnik”, „węzeł osobowy” itp.)
19.30-21.00 Koncert zespołu CHRZĄSZCZE
Plener
Wioska Indiańska HUU–SKA LUTA (scenografia wioski indiańskiej - namioty tipi; pokazy tańców indiańskich Pow Wow na scenie lub w obrębie wioski indiańskiej; nauka tańców indiańskich; indiańskie kalambury; konkurencje strzeleckie - strzelanie z łuku oraz z winchestera (karabinek pneumatyczny) dla dorosłych; zwiedzanie w wyposażonych w repliki rękodzieła namiotów; bieg Apacza;
konkurs drużynowy w „bizonie migdały”; indiańskie narty; hazardowe gry indiańskie; konkurs
wiedzy –quiz – proste pytania o kulturze Indian Ameryki Północnej itp.) Tropami INDIANY
JONES’A - zabawa edukacyjna: (Kamienne Sankary – wiszący most linowy; Ukryta Świątynia - produkcja filmu przy użyciu komputera, kamerki internetowej, aparatu cyfrowego; Dolina Artefaktów
- zabawa przy użyciu wykrywacza metalu; Szukanie Arki) Miasteczko SZKOŁY KLAUNÓW (balonowe ZOO, malowanie twarzy, wielkie bańkowanie, salon plastyczny, mała szkółka szczudlarstwa)
Atrakcje dmuchane: EURO BUNGEE (na naszym bungee będzie można wykonać niesamowite
salta i skoki powietrzne – moc wrażeń gwarantowana!) i SPRĘŻYNUJĄCA LINA (szalony wyścig,
którego istotą jest umieszczenie rzepowej poduszki dalej niż przeciwnik; zawodnicy są przyczepieni
gumową liną do ściany urządzenia, a lina ściąga ich do punktu startu) MAŁE CO NIECO DLA
PODNIEBIENIA OGRÓDEK PIWNY

Specjalnie dla Państwa zaprosiliśmy do występu gwiazdę polskiej piosenki zespół
, którego koncert będzie główną atrakcją artystyczną naszego spotkania.
Ze względu na duże zainteresowanie oraz ograniczoną liczbę miejsc, prosimy Państwa o jak
najszybsze deklaracje uczestnictwa w pikniku, nie dalej jednak niż do dnia 10 czerwca 2010 r.
Na Państwa zgłoszenia i zapytania czeka
Kamila Kwapińska – tel.: 32 788 00 87; 608 676 353; fax.: 32 788 00 86
Informacji można również zasięgnąć pod bezpłatną infolinią: 0-800 163 027

Serdecznie zapraszamy!

