Rada Rodziców przy Zespole Szkół Nr 84,
Dyrekcja i cała społeczność Zespołu Szkół Nr 84
zaprasza na

PIKNIK
4 czerwca w godz.: 10:00-14:00
Zespół Szkół Nr 84, ul. Zwycięzców 44
Zapewniamy dobrą zabawę i wiele atrakcji.
W programie m.in.:
• występy artystyczne uczniów ZSz Nr 84
• występ zespołu Hope4Street
• turniej piłki nożnej drużyn rodziców i dzieci
• konkurencje rodzinne,
• zamek dmuchany, trampolina,
• loteria fantowa,
• gry i zabawy, konkursy z nagrodami,
• licytacja,
• kiermasz książek, gier,
• stoiska partnerskie,
• kawiarenka, naleśnikarnia, grill.
Goście specjalni:
Wojciech Malajkat, aktor teatralny i filmowy
Robert Korzeniowski, lekkoatleta, chodziarz, wielokrotny mistrz olimpijski, świata i Europy

PROGRAM
10:00 – rozpoczęcie rozgrywek piłkarskich
10:15 – 10:30 – WYSTĘPY UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
10:30 – 10:45 – POKAZ MODY. W pokazie mody wezmą udział uczniowie i nauczyciele
10:45 – 11:00 – WYSTĘPY UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
11:00 – 11:30 – LICYTACJA. Licytację poprowadzi Wojciech Malajkat. Przedmiotem
licytacją będą m.in.:
•

prace początkujących artystów z naszej szkoły

•

płyty: Dawida Podsiadło z autografem, Dawida Kwiatkowskiego z autografem,
Edyty Jungowskiej z autografem, Hity na czasie Wiosna 2016 z autografami
djów Eski, Anny Dereszowskiej z autografem

• książki: Krzysztofa Hołowczyca z autografem, Beaty Pawlikowskiej
z autografem, Roberta Janowskiego z autografem, Sylwii Zientek
z autografem, Wandy Chotomskiej z autografem, Grzegorza Kasdepke
z autografem
•

zaproszenie dla całej klasy do Radia Eska – czyli radio od kuchni w dn. 22
czerwca. Wycieczkę po radiu oprowadzi jeden z djów Eski.

•

vouchery: do Joga Studio, na wyjazd wakacyjny z firmą Almatur, na
miesięczne zajęcia w Yours Academy, na zajęcia w szkole Early Stage, na
czyszczenie i porady ortodoncyjne dla rodziny, na jazdę konną, na zajęcia do
Międzynarodowej Szkoły Wing Tsun Kung Fu, do salonu kosmetycznego
Beauty Zone, na miesięczny trening w Klubie Fitness Mrs Sporty.

11:40 – 11:55 – WYSTĘPY UCZNIÓW SZKOŁY EARLY STAGE
12:00 – 12:30 – WYSTĘPY UCZNIÓW GIMNAZJUM
12:40 – 13:00 – WYSTĘP LAURY I SZYMONA - laureatów programu
„Mali Giganci” w kategorii „Par tanecznych” – uczniowie
STUDIA TAŃCA CLASSIC Agnieszka i Jacek Krupa
13:10 – 13:40 - WYSTĘP ZESPOŁU HOPE4STREET
13:50 – 14:00 – KONKURS dla uczniów ZSZ NR 84 nagroda główna voucher o wartości 1.000 zł na zakup sprzętu sportowego.
UWAGA: Zapisy na konkurs w punkcie rejestracji podczas trwania pikniku do godz.
13:00. Aby odebrać nagrodę konieczna jest obecność w czasie konkursu.
POZOSTAŁE ATRAKCJE: kiermasz książek i gier, spiżarnia, warsztaty plastycznochemiczne, doświadczenia chemiczne, wykonywanie tatuaży, punkt serwisowy dla
rowerów, punkt szermierczy, quiz wiedzy geograficznej, retro gry, olimpiada
sportowa, bańki mydlane, symulator lotów
Stoiska partnerskie: Szkoła Early Stage, Almatur, Yours Academy, Klub Fitness
Mrs. Sporty, Międzynarodowa Szkoła Wing Tsun Kung Fu, , RK Athletics, Salon
Kosmetyczny „Beauty Zone”, Centrum Dietetyczne Naturhouse, 265 WDH-y „Czata”.

O godz. 14:15 zapraszamy wszystkich rodziców do starej sali
gimnastycznej na otwartą próbę generalną musicalu „Gdzie to jest”
przygotowanego przez uczniów kl. I B Gim. wraz z wychowawcą

