
Wielki festyn dla dzieciaków ju ż 1 kwietnia w Warszawie! 

Dzieci wraz z rodzicami oraz młodzie ż z Warszawy i jej okolic zapraszamy na festyn turys tyczny z 

wieloma atrakcjami, konkursami i nagrodami. Festyn  odb ędzie si ę w dniach 1-3 kwietnia podczas Targów 

Turystyki i Wypoczynku LATO 2011 przy ul. Marsa 56c  w Warszawie.  W specjalnie wydzielonej strefie 

„Atrakcje dla przedszkolaka i starszego dzieciaka” będzie mo żna  przez trzy korzysta ć ze sprz ętu 

sportowo-rekreacyjnego, uczestniczy ć w grach i zabawach, a tak że specjalnych warsztatach.   Wst ęp na 

wydarzenie jest bezpłatny – praktyczne informacje i  dojazd.  

Zjeżdżalnie, trampoliny, tory przeszkód, ściany wspinaczkowe i tory gokartowe to tylko część z atrakcji 

czekających na dzieci i młodzież. Najmłodsi będą mogli przeżyć wodną przygodę i skorzystać z symulatora 

surfingu, poczuć klimat wypraw górskich na dwunastometrowej ściance wspinaczkowej, a także wyruszyć na 

poszukiwania z wykrywaczem metali. Na dzieci będą również czekać gry i zabawy sportowo-rekreacyjne i 

integracyjne jak np.:  miniolimpiada sportowa, murek-równoważnia i skaczące piłki.  W ramach warsztatów 

artystycznych będzie można  natomiast wziąć udział w fotosesji na wesoło lub też w zajęciach manualnych, a  

młodzi fani motoryzacji będą mogli sprawdzić swoje umiejętności na  torze  z elektronicznymi samochodzikami  - 

więcej.  

Nauka poprzez zabaw ę 

Część z zaplanowanych wydarzeń dla dzieci i młodzieży będzie mieć charakter edukacyjny, jak np. zabawy i 

konkursy organizowane w ramach  imprezy „Kacper – dziecko bezpieczne na drodze” przygotowanej przez 

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi. W programie znajdą się m.in.: film „Kacper – dziecko 

bezpieczne na drodze”, slalomy sprawnościowe, recytacje wierszyków ułatwiające zapamiętanie podstawowych 

zasad ruchu drogowego oraz konkursy polegające na malowaniu znaków drogowych czy  układaniu zebry.   

Miasteczko rowerowe 

Na terenie targów w strefie „Atrakcje dla przedszkolaka i starszego dzieciaka” znajdzie  również minimiasteczko 

rowerowe, w którym będzie można  sprawdzić swoje umiejętności oraz wiedzę pod okiem policjantów. Ponadto w 

sobotę i niedzielę (2 i 3 kwietnia) zostaną zorganizowane egzaminy na kartę rowerową polegające na  

sprawdzeniu umiejętności praktycznych oraz podstawowej wiedzy z zakresu znajomości znaków drogowych.  Na 

szczęśliwców, którzy zdadzą egzamin będzie czekać nie tylko karta rowerowa, ale także drobne nagrody w 

postaci odblasków.  Dla młodzieży został również przewidziany interesujący test – spacer po linii w alkogoglach, 

dzięki którym na trzeźwo będzie można zobaczyć, w jaki sposób zmienia się ostrość widzenia i koordynacja 

ruchowa po spożyciu alkoholu. Organizatorem miasteczka  jest Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu 

Drogowego.  

Wyst ępy na scenie  

Nie zabraknie występów, które przez trzy dni będzie można oglądać na targowej scenie. Z dziecięcymi hitami 

wystąpi znany zespół artystyczny  „Gawęda”, a głównym punktem programu w niedzielne popołudnie będzie 

występ   Majki Jeżowskiej.  Na scenie zaśpiewają również laureaci XV Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki 

Dziecięcej i Młodzieżowej „Rozśpiewany Wawer” oraz zaprezentują się dziecięce i młodzieżowe zespoły 

taneczne. Połączenie tańca nowoczesnego z elementami akrobatyki będzie można obejrzeć w wykonaniu 

zespołu „Afera”, natomiast oryginalne kompozycje taneczne oparte na nowoczesnych rytmach przedstawi grupa 

„Incognito”. Pokazy tańca nowoczesnego zaprezentują również zespoły z Egurrola Dance Studio -  „Ragga Girls” i 

„Diss Group” oraz grupa  „Skul”. W programie znajdą się również:  pokaz hip-hopowy w wykonaniu młodzieży z  



formacji „Hip Hop Akademia”, układ baletowy w wykonaniu dziecięcego zespołu  „Pikuliny”, a także pokazy 

minimagii zaprezentowane przez  iluzjonistów z  firmy Klaun Polska  - cały program targów.  

Oferty turystyczne dla rodziców  

Wszystkie atrakcje towarzyszą targom, a te z kolei mogą zainteresować rodziców oraz wszystkich, którzy 

poszukują pomysłów na weekendowy i wakacyjny  wypoczynek. Ponad 100 wystawców zaprezentuje najbardziej 

aktualną ofertą turystyczną na nadchodzący sezon wiosenno-letni. Na stoiskach do nabycia będą wczasy, 

wycieczki, kolonie, zielone szkoły, obozy językowe, wyjazdy szkoleniowe, integracyjne, pielgrzymki, pobyty w 

ośrodkach wypoczynkowych, SPA, hotelach i sanatoriach, często w specjalnych promocyjnych cenach 

przygotowanych właśnie na Targi LATO 2011. Przy okazji tegorocznej edycji będzie promowany aktywny 

wypoczynek nad wodą, do którego namawiać będzie m.in. Paweł Pochwała, znany dziennikarz i prezenter 

porannego programu „Kawa czy herbata?”, a jednocześnie doświadczony żeglarz. Natomiast miłośnicy tematów 

gastronomicznych będą mogli zapoznać się z „Jadłospisem na lato” prezentowanym przez Mistrza Kulinarnego 

Roberta Sowę, który będzie nie tylko podpisywał swoje książki, ale również wraz z dietetykiem poleci specjalne 

potrawy na upalne dni – więcej.  

www.targilato.pl  


