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"Przygoda z Tatą" na medal! [GALERIA]
Ojcowie spisali się na medal i  w słoneczne niedzielne przedpołudnie licznie stawili  się wraz ze swoimi rodzinami na starcie
gry miejskiej 'Przygoda z Tatą’ organizowanej przez AZS Wrocław oraz Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Rywalizacja
zdecydowanie zeszła na drugi plan, najważniejsza była zabawa, w której udział wzięło ponad 80 rodzin.

Zabawa została zorganizowana przez Akademicki Związek Sportowy w 7 miastach, a we Wrocławiu rodziny wyruszył na trasę
gry  miejskiej  pokonują  cały  Park  Biskupiński,  a  rozpoczynając  i  kończąc  przygodę  na  stadionie  lekkoatletycznym  przy  ul.
Chełmońskiego.  Na  uczestników  czekało  do  pokonania  10  stacji  wśród,  których  był  zadania  takie  jak  krzyżówka  wiedzy  o
Wrocławiu,  gra  w  golfa,   wspólne  wiosłowanie  na  ergometrze,  rodzinna  sztafeta,  tor  przeszkód,  budowanie  zamku  z
kartonów, rzut piłką lekarską, konkurencja celnościowa oraz gra niespodzianka i zadanie polegające na ułożeniu wierszyka z
podanymi  hasłami.  Trzeb  było  wykazać  się  więc  nie  tylko  sprawnością  fizyczną,  ale  również  intelektualną.  Na  twarzach
uczestników  najwyraźniej  było  widać  uśmiechy,  a  wszystkie  rodziny  ukończyły  zabawę  otrzymując  medal  i  pamiątkową
koszulkę  wydarzenia.

Po ukończeniu gry na rodziny czekała moc atrakcji, a w programie były między innym fotobudka, bańki mydlane, malowanie
twarzy, występy szczudlarza oraz występ taneczny zespołu Jedliniok.

Zabawę  zakończyło  podsumowanie,  nagrodzenie  rodzin,  które  najszybciej  pokonały  trasę  oraz  emocjonujące  losowanie
głównej  nagrody,  czyli  dwóch  weekendowych  wyjazdów  do  ośrodka  AZS  Wilkasy  na  Mazurach  spośród  wszystkich  rodzin,
które wzięły udział w zabawie.

Organizatorem wydarzenia była Fundacja Akademickiego Związku Sportowego, a realizacją zadania we Wrocławiu zajął się
AZS Wrocław. Impreza zorganizowana została na zlecenie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.
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Ojcowie spisali się na medal

Najważniejsza była zabawa, w której udział wzięło ponad 80 rodzin
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Rywalizacja zdecydowanie zeszła na drugi plan

Zabawa została zorganizowana przez Akademicki Związek Sportowy

We Wrocławiu rodziny wyruszył na trasę gry miejskiej pokonują cały Park Biskupiński

Na uczestników czekało do pokonania 10 stacji

Były zadania takie jak krzyżówka wiedzy o Wrocławiu, gra w golfa, wspólne wiosłowanie na ergometrze

Realizacją zadania we Wrocławiu zajął się AZS Wrocław
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Stadion lekkoatletyczny przy ul. Chełmońskiego

Razem do mety!

Pogoda dopisała, i to bardzo

Impreza zorganizowana została na zlecenie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Rodzina jest najważniejsza!

To była aktywna niedziela
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Na twarzach uczestników najwyraźniej było widać uśmiechy

Razem można więcej

Wszystkie rodziny ukończyły zabawę otrzymując medal i pamiątkową koszulkę wydarzenia

Trzeba było wykazać się więc nie tylko sprawnością fizyczną, ale również intelektualną

Organizatorem wydarzenia była Fundacja Akademickiego Związku Sportowego

Zabawę zakończyło podsumowanie i nagrodzenie rodzin

https://www.duw.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-45565.jpg
https://www.duw.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-45566.jpg
https://www.duw.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-45567.jpg
https://www.duw.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-45568.jpg
https://www.duw.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-45569.jpg
https://www.duw.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-45570.jpg


Po ukończeniu gry na rodziny czekała moc atrakcji
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