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Szanowni Państwo !
W tym roku po raz drugi będziemy obchodzić Dzień Mostowców. Mam
nadzieję, że podobnie jak w zeszłym roku będzie to dzień wyjątkowy. Dlatego też bardzo
serdecznie zapraszam Państwa razem z rodzinami i przyjaciółmi 17 maja 2014 r. do klubu
Cafe Kontynenty (Kraków, ul. Bochenka 16a) na wspólną zabawę. Planujemy bardzo dużo
atrakcji, m.in. turniej brydżowy, bilard, szachy, piłkarzyki, ciekawe opowieści o mostach,
świetną muzykę, a dla dzieci konkursy rysunkowe, sprawnościowe i wspólne budowanie
mostów z klocków. Jeżeli macie Państwo jakieś inne propozycje uatrakcyjnienia tego
naszego święta lub chcecie opowiedzieć o waszych zainteresowaniach, pokazać kolekcje
znaczków, motyli…

to

bardzo proszę o przysyłanie zgłoszeń. Szczegółowy program

obchodów Dnia Mostowca poniżej. Udział w imprezie jest bezpłatny. Ze względu na
konieczność zorganizowania poszczególnych zabaw i konkursów oraz planowany
poczęstunek proszę o przesyłanie zgłoszeń do 13 maja 2014 r. do:
 Grażyny Czopek

tel. kom:
e-mail:

 Andżeliki Wojciechowskiej

605 41 81 13,
gra_cz@op.pl

tel. stac.:
e-mail:

(012) 6556902 w godz. 8-16

wojciechowska@wilczek-krakow.pl

Proszę o zgłaszanie par do turnieju brydżowego!

Grażyna Czopek

Przewodnicząca Oddziału Małopolskiego ZMRP

Program obchodów Dnia Mostowców
17 maj 2014 r.
Klub Cafe Kontynenty (Kraków, ul. Bochenka 16a)
Godz. 900

- Rejestracja uczestników turnieju brydżowego

Godz. 930

- Rozpoczęcie pierwszego turnieju brydżowego „na zapisy maksymalne” –
przewidywane zakończenie rozgrywek ok. godz. 1230

Godz. 1100

- Rejestracja uczestników innych konkurencji i zabaw.
Serwowanie ciastek i napojów

Godz. 1130

- Rozpoczęcie zawodów (bilard, dart, piłkarzyki, gry planszowe) - dla
dorosłych oraz zabawy dla dzieci. Dzieci bawić się będą pod fachową
opieką animatorów, którzy przygotowali m.in. konkursy rysunkowe, konkurs
na budowę mostu z klocków oraz wiele innych zabaw - zakończenie
rozgrywek ok. godz. 1730

Godz. 1300 - 1400 Przerwa obiadowa
Godz.1400

- Rozpoczęcie drugiego turnieju brydżowego „w systemie włoskim” –
przewidywane zakończenie rozgrywek ok. godz. 1730

Godz. 1400

- Rozpoczęcie prezentacji, opowieści i pokazów filmowych

Godz. 1700

-

Wspólne śpiewanie (karaoke)

Godz. 1800

-

Ogłoszenie wyników zawodów i rozdanie nagród, mały poczęstunek.

