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Zaproszenie
Zapraszam chętnych uczniów oraz nauczycieli do wzięcia udziału w "Pikniku 

rodzinnym – zabawa na trzeźwo". Piknik odbędzie sie 25 września w godzinach 12.00 – 18:30 
na terenie miejskim przy placu zabaw na ulicy Hłaski w Kłodzku.

Głównym zadaniem planowanego pikniku jest podjęcie działań edukacyjno - 
profilaktycznych z dziedziny zdrowego trybu życia, propagowania sportu i zabawy jako jednego z 
czynników  zdrowia, oraz profilaktyki z dziedziny zagrożeń płynących ze spożywania alkoholu.

Planowany piknik prowadzony będzie w oparciu o ogólnodostępny program zawierający działania
o charakterze profilaktycznym, zwłaszcza w zakresie promocji zdrowego stylu życia dla młodszych
oraz starszych.

W związku z powyższym, zapraszam  chętnych uczniów wszystkich 
klas Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości do wzięcia udziału w konkursie 
pisemnym, pracy artystycznej, pracy kulinarnej lub dowolnego projektu 
na wybrany temat:

- W jaki sposób odżywianie wpływa na jakość zdrowia?

- Jakie skutki na relacje międzyludzkie, oraz życie w rodzinie może powodować nadużywanie 
alkoholu?

- W jaki sposób sport wpływa na rozwój młodego człowieka i jego życie dorosłe?

Prace, które zostaną ocenione przez nauczycieli na ocenę bardzo dobrą lub ocenę celującą
będą brały udział w losowaniu nagrody głównej, którą jest lot balonem nad Kłodzkiem i okolicami.
Wybrane prace będą odczytane na scenie oraz zostaną wklejone do kroniki pikniku, która zostanie
przekazana  do  kłodzkiego  ratusza  na  ręce  Burmistrza  Miasta  Kłodzka.  Warunkiem  udziału  w
losowaniu lotu balonem będą:

- ocena bardzo dobra lub celująca,
- pisemne pozwolenie rodzica lub opiekuna prawnego na lot balonem, który odbędzie się w dniu
pikniku lub innym terminie (zależne od warunków pogodowych).
- obowiązkowa obecność przy losowaniu około godziniy 17.00.
- wzrost minimum 145 cm.
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Do atrakcji pikniku należy:

- diskgolf (nowa dziedzina sportu), który prowadzić będzie profesjonalny szkoleniowiec.
- zespół muzyczny,
- loteria z atrakcyjnymi nagrodami,
- wspólny crossfit dla uczestników (Crossfit Kłodzko).
- dwa zamki dmuchane,
- ognisko,
- lot balonen jako nagroda główna (4 osoby będą mogły wygrać lot)
- malowanie twarzy dla najmłodszych,
- karaoke dla każdego.

Zaproszona  została  kłodzka  poetka,  Pani  Dagmara
Kacperowska, która będzie czytać poezję z wydanego przez siebie tomiku poezji. 

Prosi się o zabranie ze sobą koca lub krzesełka.

Uczniów prosi się, aby ocenione prace przekazali osobie prowadzącej w dniu pikniku w
godzinach 13.00-16.00

*  Nauczyciele  oceniający  prace  uczniów  również  będą  brali  udział  w  losowaniu  głównej
nagrody.

Z wyrazami szacunku,

radny Paweł Najda

Finansowanie: Gmina Miejska Kłodzko w ramach realizacji zadania publicznego pn. "Wsparcie realizacji
zadania publicznego z zakresu działań profilaktycznych (antyalkoholowych) w połączeniu z integracją
dla dzieci, młodzieży i dorosłych pn. Piknik rodzinny-zabawa na trzeźwo"


