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Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza w środę (15 lipca) wszystkie dzieci wraz z
rodzicami i opiekunami na wakacyjną imprezę na Torze Kalbar. W programie: jazda na
rowerkach biegowych, hulajnogach, wrotkach, rolkach oraz wiele innych gier i zabaw.
Tor Kalbar to duży, wygodny i bezpieczny obiekt. W jego przestrzeni wyróżnia się oczywiście
szeroki tor wrotkarski, który przyciąga nie tylko dorosłych rolkarzy, ale także rodziny z dziećmi.
Najmłodsi są tam częstymi gośćmi i korzystają z uroków jazdy również na małych rowerkach i
hulajnogach. Jest to zatem idealne miejsce na wakacyjną imprezę – Kalbar na okrągło.
– W zeszłym tygodniu pogoda pokrzyżowała nam plany i nie można było zorganizować imprezy
dla dzieci na Torze Kalbar – informuje Natalia Szrama, specjalista ds. marketingu i reklamy w
Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. – „Kalbar na okrągło” skierowany jest do najmłodszych
miłośników jednośladów i rolek. Na torze zaplanowano m.in. slalomy, wyścigi i konkursy.
Co tego dnia będzie się działo? Na torze wokół boisk ustawiony zostanie tor przeszkód. Każdy
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mały uczestnik imprezy zmierzy się z przeszkodami, które zwiększą jego umiejętności i
orientację na drodze. Znaki drogowe nauczą ostrożnej jazdy i dodadzą atrakcyjności
przejażdżce. W wydzielonej części toru odbędą się warsztaty jazdy na rolkach, pod okiem
wykwalifikowanego instruktora. Oprócz tego na boiskach wielofunkcyjnych zorganizowane
zostaną konkursy, związane z innymi dyscyplinami sportu.
Kalbar na okrągło odbędzie się w środę, 15 lipca, w godzinach 15.00 – 19.00 pod warunkiem
braku deszczu. Jeśli warunki atmosferyczne nie pozwolą przeprowadzić tego wydarzenia,
organizatorzy postarają się je ponownie przenieść na kolejny termin.
Dla dzieci przygotowane będą słodkie nagrody. Będzie możliwość wypożyczenia dla dziecka
rowerka biegowego, roweru lub hulajnogi. W rolki i wrotki trzeba zaopatrzyć się we własnym
zakresie. Zalecamy jednak wzięcie własnego sprzętu i kasku dla dziecka. Udział w imprezie jest
bezpłatny.
W organizacji imprezy „Kalbar na okrągło” (a także wielu innych wydarzeń w ramach Wakacji z
MOSiR-em) pomagają wolontariusze z Miejskiego Centrum Wolontariatu w Elblągu.
Zapraszamy do uczestniczenia w pozostałych wydarzeniach w ramach Wakacji z MOSiRem. Więcej szczegółów na stronie MOSiR.
Tekst i fot. MOSiR

2 / 2
Phoca PDF
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

