
Specjalnie z okazji mikołajek będzie można skorzystać licznych 
aktywności tj.: pneumatycznej ścieżki zdrowia, bramy 
radarowej, blazepod – mierzący czas reakcji, piłkarzyków XXL, 
koszykówki 3x3, boiska pompowanego, 3x3 piłki ręcznej oraz 
oczywiście popływać na ergometrach wioślarskich z naszą 
mistrzynią. Będzie można też chwile odpocząć i narysować, jak 
dzieci wyobrażają sobie swoją okolicę, tak aby zachęcała ich do 
aktywności fizycznej. Dzieci będą mogły sprawdzić jak wysoko i 
daleko skaczą, jak długo będą wstanie utrzymać się na drążku i 

jak szybko biegają, a może znajdzie się wśród nich mistrz dryblingu, celnych zagrań, a może po prostu będą chcieli 
zagrać w koszykówkę, czy piłkę ręczną, czy TEQBALL. 

 
Wszystkie atrakcje dzieci będą mogły spróbować pod okiem instruktorów, trenerów sportowych i gwiazd 
sportowych w danych dyscyplinach. 
Dla wszystkich uczestników, którzy wezmą udział w wydarzeniu czekają pamiątkowe koszulki: „Aktywny Młody 
Warszawiak” oraz medale !!! 
W gronie uczestniczących szkół zostanie wylosowany stół do teqball, a dla każdej szkoły, która weźmie udział w 
wydarzeniu czeka sprzęt sportowy. 
Plan imprezy 
Pierwsza grupa: 
• 9:00 – 9:30 – rejestracja, przebieralnie dzieci w stroje sportowe 
• 9:30 – uroczyste otwarcie wydarzenia 
• 9:30 – 10:30 – wspólne animacje dla wszystkich uczestników 
• 10:30 – 11:30 – „Aktywność Młodego Warszawiaka” atrakcje w strefach sportowych 
• Około 11:30 – Ceremonia wręczenia nagród i zakończenie wydarzenia 
Druga grupa: 
• 12:00 – 12:30 – rejestracja, przebieralnie dzieci w stroje sportowe 
• 12:30 – uroczyste otwarcie wydarzenia 
• 12:30 – 13:30 – wspólne animacje dla wszystkich uczestników 
• 13:30 – 14:30 – „Aktywność Młodego Warszawiaka” atrakcje w strefach sportowych 
• Około 14:30 – Ceremonia wręczenia nagród i zakończenie wydarzenia 
 
Zgłoszenia klas przyjmowane są poprzez formularz internetowy. 
Każde dziecko musi posiadać zgodę prawnego opiekuna na udział w wydarzeniu, akceptację regulaminu oraz 
oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych. 
Nauczyciel/opiekun grupy musi posiadać podpisane oświadczenie uczestnictwa w wydarzeniu na warunkach 
określonych w regulaminie. 
Wszystkie materiały dostępne są na stronie: www.awf.edu.pl 
Dla kogo: 
• Uczniowie klas trzecich warszawskich szkół podstawowych 
• Udział w wydarzeniu jest bezpłatny 
Zapraszamy także do udziału w Warsztatach Animacyjnych Programu „Aktywność Młodego Warszawiaka”. 
szczegóły: www.awf.edu.pl 
Projekt finansowany ze środków m.st. Warszawy 
Joanna Żuchowska: joanna.zuchowska@awf.edu.pl tel. 22 8340636 
Rafał Jachimiak: rafal.jachimiak@azs.pl tel. 502 653 940 
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