MEGHÍVÓ!
Kedves Gyerekek és Felnőttek!
2014. június 7-én, szombaton rendezzük meg – LEADER pályázati támogatással – a
hagyományos XXII. Eplényi Gyermeknapot, amelyre ezúton tisztelettel meghívunk
minden kedves érdeklődőt.
Program:
8:00- A gyerekek riadólánccal ébresztik egymást, és együtt vonulunk fel a futballpályára.
9:00- Polgármester köszöntője
9:15- Fakultatív programok egész nap a futballpályánál:
 Szappanbuborék fújás a helyi apukák segítségével
 Tájékozódási verseny előre kialakított csapatokkal
 Játszóház a kicsik számára
 A helyi sportegyesület együttműködésével szervezett ügyességi versenyek
 Családi vetélkedők, sorversenyek
 Egészségügyi sátor /ingyenes vérnyomásmérés, testzsírmérés, testsúlydiagnosztika, életmód-tanácsadás stb./
10:00-17:00 Bíró Edit, kézműves foglalkozások: selyemfestés, kitűző készítése, csuhézás
13:00-13:30 Ebéd: Pincepörkölt (minden gyermek részére ingyenes)
13:00Herendi Modellező Sportegyesület kiállítása, interaktív foglalkozása
13:00-14:00 Hatás Andrea gyermekműsora
14:00-15:00 Munkácsy Zenestúdió Egyesület műsora
15:00-15:30 A veszprémi HEMO Winner Versenytánc Egyesület műsora
15:30-16:30 Csodák Palotája kihelyezett műsora
16:30-17:00 Az eplényi Fortuna Színjátszó Egyesület előadása
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-21:00
21:00-21:30

Szandi előadása
Tombola
Kölyök Disco
Madzag Bábegyüttes tüzes show műsora
Eplényi Gyermekekért Alapítvány Kuratóriuma
Az esetleges változtatás jogát a rendezők fenntartják!

Napközbeni programok
részletesebben

A tájékozódási családi akadályverseny témája az egészséges táplálkozás,
egészséges ételek, ezért szükséges, hogy előzetesen feladatokat végezzetek el:
 Alakítsatok 5-6 fős csapatokat! A csapat tagjai állhatnak felnőttekből és
gyerekekből vegyesen, akár komplett családok, baráti körök is indulhatnak.
 6 állomás lesz, ehhez tervezzetek menetlevelet, hogy ebbe tudjátok a kapott
pontokat gyűjteni.
 Minden állomáson az elméleti kérdés mellett játékos feladatokat is meg kell
oldani, melyek színesek, változatosak és izgalmasak lesznek.
 Tanulmányozzátok az interneten a tápcsatorna részeit, a táplálék útját.
 Az akadályversenyre túraruhában érkezzetek, és kényelmes cipőt vegyetek
fel.
 A tervezett indulás 10:00 órakor és előreláthatólag két órát fog tartani, az
eredményhirdetés délután lesz.
További programok:
 10:00-17:00 óráig a kézműves foglalkozások, ahol nyomdázni, gipszet festeni,
gyöngyöt fűzni, papírt préselni, lyukasztó technikákat elsajátítani, selymet
festeni, kitűzőt készíteni és csuhézni is lehet.
 A gyermekeket játszóház, légvár és íjászat várja.
 Az egészségügyi sátrakban az ingyenes vérnyomásmérés, testzsírmérés,
testsúly-diagnosztika, életmód-tanácsadás mellett, 15 perces masszázst és
csakra elemzést is igénybe vehetnek az érdeklődőket.
Várunk mindenkit sok szeretettel!
Hozzátok el barátaitokat ismerőseiteket!
Töltsünk el egy egész napot jókedvűen,
gyerekek, szülők, barátok, vendégek együtt,
MERT JÁTSZANI MINDIG JÓ!!!
Eplényi Gyermekekért Alapítvány Kuratóriuma

