
Firma „INNI” zaprasza na zajęcia/warsztaty ze sportów miejskich pt.  „Lato w mieście
z deskorolką i bmx”. 

Warsztaty z deskorolką przybliżą uczestnikom historię deskorolki. Uczestnicy dowiedzą się
jak dobrać odpowiedni  sprzęt  i  jak o niego dbać,  poznają zasady bezpieczeństwa  oraz
podstawowe triki pod okiem doświadczonego instruktora Jacka „Jaco” Harasimiuka.
Warsztaty bmx będą okazją do zapoznania się z tą coraz bardziej popularną dyscypliną
sportu,  wymiany  doświadczeń,  a  także  trenowania  nowych  ewolucji  pod  okiem
doświadczonego i utytułowanego zawodnika Maćka Dąbka.

Podczas  wszystkich  zajęć  zapewniony  zostanie  energetyczny  poczęstunek  oraz
orzeźwiający napój. Na koniec zajęć przewidziany jest mały zlot połączony z zawodami ze
skromnymi nagrodami dla uczestników biorących udział w akcji.

Jednorazowo w grupie może wziąć udział 10 osób.

Termin:

Warsztaty deskorolki: wtorki i czwartki w godzinach 13.00 – 15.00 
w dniach: 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31 lipca 2018 r. i 2 sierpnia 2018 r. 

Warsztaty bmx: poniedziałki i środy w godz. 13.00 – 15.00 
w dniach: 1, 6, 8, 13, 20, 22, 27, 29 sierpnia 2018 r.

Miejsce: 
Plac  im.  Lecha  Kaczyńskiego  i  miniskatepark  przy  ul.  Hugona  Kołłątaja  (w  przypadku
niepogody - kryty skate-park 1st Floor – Droga Męczenników Majdanka 6b – wjazd od ulicy
Wrońskiej pomiędzy halami Elmax)

Zapisy:
od dnia 14 czerwca 2018 r. drogą elektroniczną na adres: warsztaty@rdzawyjaco.pl

Uwaga:
Zalecane  jest  posiadanie  ochraniaczy  i  deskorolki  oraz  bmx,  a  także  ubrania
niekrępującego ruchów i obuwia z przyczepną, nieśliską podeszwą.



Osoby  pełnoletnie  muszą  podpisać  oświadczenie  uczestnictwa  w  cyklu  zajęć
i zaakceptować regulamin.
Dzieci  od  3  do  12  lat  mogą  brać  udział  w  warsztatach  tylko  w  obecności  rodzica  lub
pełnoletniego  opiekuna  po  podpisaniu  oświadczenia  uczestnictwa  w  cyklu  zajęć
i zaakceptowaniu regulaminu.
Osoby w wieku 13 - 18 roku życia uczestniczą w zajęciach po dostarczeniu pisemnej zgody
rodziców na udział  w warsztatach (lub złożeniu przez rodzica stosownego oświadczenia
w miejscu prowadzenia warsztatów) i zaakceptowaniu regulaminu.
 

  Zadanie realizowane jest przy pomocy finansowej Miasta Lublin


