
 

 

 

Zapraszamy serdecznie na Dzień Sportu w Dzień Dziecka  - 1 czerwca od 8:15-15:30 

 Będziemy się bawić z mapą- zaliczać punkty kontrolne, zwiedzać obiekty sportowe i 
świętować na sportowo. 

 

Harmonogram startów dla poszczególnych szkół, prosimy o punktualne przybycie. 

Lokalizacja- zbiórka Stadion Miejski w Gdyni: 

Sp 42 IIA z IID 8:15 

Sp 35 – IIA 8:30, IIB 8::45 

Sp31-IIA 9:00, IIB 9:15, IIC 9:30 

Sp33- IIA 9:45, IIB 10:00, IIC10:15 

Sp 45- IIA 10:30, IIB 10:45, IIC 11:00 (przerwa) 

Sp 42- IIB 11:30, IIC 11:45, (przerwa) 

Sp 8 –IIA 12:15, IIB 12:30 

MAPA TERENU; 

.   



 

1.Stadion miejski do 30 min – zagadka logiczna plus zwiedzanie stadionu. 

Sala konferencyjna na stadionie - odprawa wyjaśnienie zasad.  

Fotobudka Wgraj się dla czekających 

2. Boisko zielone –przystanek z elementami piłki nożnej do 30 min  

3. Boisko koszykarskie- przystanek z elementami koszykówki do 30 min 

Dodatkowe atrakcje; dmuchańce i sportowe wyzwania. 

4. Narodowy Stadion Rugby- tor przeszkód rugby do 30 min, przystanek z elementami rugby, 
możliwość kibicowania podczas turnieju dla dzieci. 

5. Gdynia Arena- przystanek z elementami  tanecznymi do 30 minut, zwiedzanie obiektu. 

6.  Biegi na orientację w pobliskim lesie - 3 punkty do odnalezienia do 30 minut 

7.  Experyment- ostatni punkt Gdynia na fali- szkoła żeglarska do 30 minut  

Atrakcje z okazji 15 urodzin Experyment : 

 Trawnik między budynkami III i I:  
- klocki Mamutiko, 
- duże bańki mydlane,  
- gokart z Pomyłki konstruktorskiej,   
- pokaz naukowy „Nauka na WYPASIE!” (3 tury - 12:00, 14:00, 16:00)  
- atrakcje przygotowane przez Gdyńskie Centrum Sportu  

Opis: 1 czerwca świętujemy z pompą! Na trawniku pomiędzy budynkami III i IV będą 
czekać na Was wystrzałowe eksperymenty w skali GIGA. Zbudujecie wielkogabarytowe 
konstrukcje z klocków Mamutiko, zaliczycie przejażdżkę gokartem i zobaczycie, ile fizyki 
kryje się w gigantycznych bańkach mydlanych. Dodatkowo spodziewajcie się atrakcji 
przygotowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu i Gdynię na Fali:  

„Zapraszamy serdecznie na spotkania żeglarskie z naszym instruktorem, który opowie 
m.in.: o budowie łódki klasy Optimist, o żeglowaniu, o mitach i przesądach żeglarskich 
czy o bezpiecznym zachowaniu się nad wodą i w wodzie. Będzie czas na pytania, 
ćwiczenia i quizy. W ciągu dnia odbywać będą się spotkania tematyczne dla klas z 
projektu Wgraj się.. Nie zabraknie również kącika malucha, w którym prowadzone będą 
różnego rodzaju zabawy plastyczne i animacja żeglarskie dla dzieci, robienie łódeczek, 
przeciąganie liny, a także strefy chillout z leżakami dla dorosłych.” 

Dla spragnionych wielkich wrażeń przygotowaliśmy pokaz cieszących oko 
eksperymentów – doświadczycie dymu, pary, piany i wybuchów prawdziwie wielkiego 
formatu. Czekamy na Was 1 czerwca w godz. 12:00- 16:00 

Dla zaspokojenia umysłu i duszy przeprowadzimy zajęcia jogi dla dzieci a Biblioteka 
Gdynia przyjedzie rowerem cargo z  wypożyczalnią książek i zaprosi do 
wielkoformatowej gry literackiej w strefie relaksu. 

 

 



Rowerowy maj podsumujemy Rodzinnym przejazdem rowerowym: start 17:00                                                                                                                     

Trasa: EXPERYMENT/PPNT, Al. Zwycięstwa, przejazd do Al. Piłsudskiego, Bulwar, Skwer, finisz 
na Molo Południowym.  

Mapka w załączniku. Będzie to idealna rodzinna rozgrzewka przed nocnym przejazdem 
rowerowym! 

START: 17:00 EXPERYMENT  

(Ogłoszenie wyników: Rowerowego maja- grafika w załączniku) 

META: Molo Południowe pamiątkowa fotografia. 

Organizator: Stowarzyszenie In gremio 

 

                          


