wrzesień 2010 (4)
OM NSZZ „Solidarność”
w Volkswagen Poznań

WYDANIE SPECJALNE

INFO - SERWIS

FESTYN RODZINNY
DLA CZŁONKÓW OM NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

SPONSORZY:
OM NSZZ

KOSTRZYN WIELKOPOLSKI 11 WRZEŚNIA 2010
w Volkswagen Poznań

Festyn rodzinny odbędzie się w najbliższą sobotę w godz. 14.00 – 21.00, równolegle
rozgrywany będzie turniej piłkarski od godz. 12.00 do momentu wyłonienia zwycięzców.
● Zawodników biorących udział w turnieju piłkarskim zapraszamy wraz ze zgłoszonymi
osobami towarzyszącymi od godz. 11.30.
● Członków Związku, którzy zapisali się na listę uczestników, zapraszamy wraz ze
zgłoszonymi osobami od godz. 13.30.
Po przybyciu na Stadion Miejski „Lechia” w Kostrzynie Wlkp. Prosimy Członków Związku
o zgłoszenie się do wyznaczonego punktu przy bramie głównej w celu
odebrania opasek i talonów cateringowych upoważniających do udziału w festynie.
Osoby, które nie wpisały się na listę uczestników festynu oraz pracownicy Volkswagen
Poznań i Agencji Pracy Tymczasowej nie będący członkami OM NSZZ „Solidarność” w
Volkswagen Poznań nie otrzymają opasek upoważniających do udziału w festynie oraz
talonów cateringowych.
Talony cateringowe będą wydawane do godz. 17.30.
Prosimy o zabranie z sobą dokumentu potwierdzającego tożsamość pracownika VWP
(przepustka zakładowa lub karta Profit-Club).
Drogie Koleżanki i Koledzy!
Zalecamy, aby przybyć z „pustym brzuchem”, ponieważ wyszliśmy z założenia, że
ani strawy ani napitku bez żadnych opłat
nie może zabraknąć!
Do

uczestnictwa

można

się

w

konkursach

zgłaszać

w

czasie

będzie
festynu,

w przypadku większej liczby chętnych będą
oni typowani drogą losowania.
Dla

każdego

uczestnika

konkursu

Osoby zapisane na festyn prosimy o
niezawodne przybycie, w przypadku
przyjścia

przekazanie

informacji

prosimy
do

o

biura

OM NSZZ „Solidarność”, co pozwoli na
dopisanie

uczestników

Scena główna:
14.00 – muzyka i animacje
14.30 – pokazy i nauka salsy
15.00 – pokaz szermierki
15.15 – konkurs „Od przedszkola do Opola”
16.00 – konkurs „Muzyka serialowa”
17.00 – konkurs „Śpiewać każdy może”
18.30 – konkurs główny
„Wiedza o NSZZ „Solidarność”
19.00 – 21.00 – muzyka na żywo
zespół Na walizkach
21.00 – zakończenie imprezy
Imprezę poprowadzi prezenter Radia Eska Maciej
Narożny oraz DJ Krzysztof Wiśniewski.
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Program ramowy:
12.00 - rozpoczęcie turnieju piłkarskiego
13.30 – wejście uczestników na teren stadionu

z
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rezerwowej.
Redakcja

Atrakcje towarzyszące:
-

konkurs strzelecki dla dzieci i dorosłych
konkurs darta
konkurs byk-rodeo (symulator)
pokaz dużych baniek mydlanych
nauka chodzenia na szczudłach dla dzieci i
dorosłych
- warsztaty plastyczne dla dzieci
- dla dzieci tzw. dmuchańce i przejażdżki kucykami
Ponadto balony, cukierki krówki, wata cukrowa,
malowanie twarzy i...wiele, wiele innych atrakcji!

