"Stadion Śląski dla Seniorów"
miejsce spotkania: restauracja hotelu "Stadion Śląski",
termin: 17.01.2012 r. w godzinach od 13:00 do 15:00,
dojazd:
własnym samochodem od strony CH Carrefour, aleją Harcerską; przy
wjeździe na parking proszę powoływać się na spotkanie z Seniorami w
Dyrekcji Stadionu Śląskiego, wtedy nie będzie pobierana od Państwa opłata
parkingowa;
komunikacją miejską - przystanki tramwajowe oraz autobusowe jak najbliżej
C.H. AKS Carrefour, dojście Al. Harcerską.
W programie spotkania:
Na początek krótka prezentacja nowopowstałego projektu "Nordic Walking na
Stadionie Śląskim". Pani Jolanta Fujawa - pracownik WOKiS Stadion Śląski
i zarazem przewodnik Nordic Walking - przedstawi Państwu zasady na jakich
odbywać się będą cykliczne zajęcia na naszym obiekcie. Zapewniamy, że
brak kijów nie będzie dla Państwa stanowić przeszkody, ponieważ równolegle
z zajęciami uruchamiamy wypożyczalnie kijów na specjalnych zasadach dla
Seniorów. Szczegóły na spotkaniu.
Gościem specjalnym spotkania będą Państwo Anna Burnat-Olech oraz
Krzysztof "Olo" Olech. Opowiedzą Państwu o sobie i o swojej pasji
pozazawodowej, czyli o podróżach do najdalszych zakątków świata. Tym
razem temat spotkania to: "Centralna Azja Kazachstan-KirgistanXinjiang(Chiny) - czas zmian".
W trakcie spotkania można będzie porozmawiać z zaproszonymi gośćmi,
zadać im pytania. Mamy nadzieję, że w przyszłości uda nam się jeszcze
zaprosić Panią Anię i Pana Krzysztofa, ponieważ bagaż wiedzy i liczba
odbytych podróży po świecie stanowić może podstawę przynajmniej kilku,
jeśli nie kilkunastu kolejnych spotkań z Państwem. Tych z Państwa, którzy
chcieliby się zapoznać z sylwetkami naszych gości przed spotkaniem odsyłam
pod adres internetowy: http://namaste.rocoeg.com/o-nas/
Zatem zapraszamy Państwa serdecznie 17 stycznia 2012 roku o godzinie
13:00. Naprawdę warto posłuchać i podyskutować.
Dla wszystkich uczestników kawka i herbata do wyboru.
Mamy nadzieję, że przybędą Państwo w licznym gronie swoich znajomych.
DANE ORGANIZATORA:
Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sportu " Stadion Śląski" w Chorzowie
41-500 Chorzów
ul. Katowicka 10
Wszelkich dodatkowych informacji w zakresie spotkania udziela:
Adam Zając
tel. 500-006-412
mail: adam.zajac@stadionslaski.pl

