_________________________________________________________________________________

ZAPROSZENIE
NA FESTYN RODZINNY SŁUŻB MUNDUROWYCH
Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO DNIA DZIECKA
W DNIU 1 CZERWCA 2019
Organizatorzy:

➢
➢
➢
➢
➢
➢

8 Baza Lotnictwa Transportowego
Zarząd Okręgowy NSZZ FiPW w Krakowie
Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów w Krakowie
Zarząd Terenowy NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej w Balicach
Zarząd Wojewódzki ZZ Strażaków „Florian” w Krakowie
Zarząd Wojewódzki NSZZ Pracowników Policji w Krakowie

Miejsce:
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, al. Jana Pawła II 39
(dojazd od ulicy Mariana Markowskiego)
W programie liczne atrakcje jak m.in.:
9.00 – 15.00
✓ Miasteczko zabaw dla dzieci – zjeżdżalnie TYGRYS, MEGA TYGRYS,
tory przeszkód TROPIKANA, STATEK PIRACKI, WIPE OUT MEGA,
dmuchana dyskoteka DISCO, suchy basen GRZYB MUCHOMOR,
zamek DOMEK TRAPERA, EURO BUNGEE Mega Gold 4 stanowiska,
Kolejka

elektryczna

TRUCK,

kule

wodne

BOXER,

trampolina

akrobatyczna, basen malucha PAMPERS
Dodatkowo dla wszystkich uczestników przewidziano bezpłatnie:
✓ Zwiedzanie Muzeum Lotnictwa w Krakowie (hangary, park lotniczy).
✓ Malowanie twarzy, figury z balonów, konkursy z nagrodami i zabawy z
animatorkami dla dzieci.

✓ Przejażdżki quadami z „Quadową Grupą Południe”
✓ Prezentacja sprzętu, wyposażenia i promocja poszczególnych służb
mundurowych tj. Straży Granicznej, Policji, Służby Więziennej,
Państwowej Straży Pożarnej.
✓ Koncerty
✓ Prezentacja działań grup specjalnych funkcjonariuszy SPAP, GISW.
W zakresie wyżywienia - każdy członek NSZZ FiPW wraz z jego najbliższą rodziną
może otrzymać bony żywieniowe w dofinansowanych przez Zarząd Okręgowy NSZZ
FiPW, w obniżonych kwotach:
Bony dla dorosłych członków NSZZ FiPW oraz ich Rodziny:
1. 10.00 zł – kiełbasa w zestawie z bułką, musztardą, ketchupem, ogórkiem,
wodą.
2. 10.00 zł – karkówka lub filet drobiowy do wyboru na miejscu w zestawie z
bułką, musztardą, ketchupem, ogórkiem, wodą.
3. 15.00 – Kiełbasa w zestawie z bułką, musztardą,, ketchupem, ogórkiem, wodą
lub karkówka lub filet drobiowy w zestawie. Dodatkowo w cenie tego bonu
wliczona jest opaska uprawniająca osobę do nieograniczonego korzystania z
miasteczka zabaw.
Bony dla dzieci członków NSZZ FiPW:
4. 15.00 zł – Filecik drobiowy, kiełbaska lub karkówka do wyboru na miejscu w
zestawie z bułką, musztardą, ketchupem, ogórkiem, wodą lub soczkiem do
wyboru na miejscu. Dodatkowo dziecko otrzymuje zestaw na słodko: lód na
patyku i batonik. Dodatkowo w cenie bonu dla dziecka wliczona jest opaska
uprawniająca dziecko do nieograniczonego korzystania z miasteczka zabaw.
Pozostali uczestnicy niezrzeszeni w NSZZ FiPW mogą skorzystać z pełnopłatnej
oferty cateringowej oraz innych płatnych atrakcji na miejscu imprezy. Opaski
uprawniające do korzystania z miasteczka zabaw dla dzieci będą dostępne przed
imprezą w siedzibie ZO NSZZ FiPW ( w cenie 15 zł – ilość ograniczona !) oraz w
trakcie trwania imprezy ( w cenie 25 zł). Opaska ta będzie uprawniać do
korzystania ze wszystkich przygotowanych urządzeń i zabaw dla dzieci.

Przewodniczący
Zarządu Okręgowego
NSZZ FiPW w Krakowie
Paweł Oświęcimka

