IV Piknik Radców Prawnych
3 czerwca 2017 r. w godz. 14.00 -20.00
na terenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie Mokrem, ul. Sosnowa 5
Serdecznie zapraszamy radców prawnych wraz z najbliższymi na piknik
organizowany przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach
w ramach obchodów 35-lecia samorządu radców prawnych.
Śląski Ogród Botaniczny to magiczne miejsce, z wieży widokowej rozciąga się przepiękny widok na okolicę a
różnorodność plenerowych wystaw i niezwykłe kolekcje roślinne czynią go wymarzonym miejscem do spacerów
i organizacji imprez na świeżym powietrzu.
W trakcie trwania pikniku przewidziane są atrakcje dla dorosłych i dzieci w różnym wieku:
atrakcje i urządzenia zapewnione przez firmę eventową SNIPER, w tym:
niezwykłe pojazdy - wheelsurf, g-wheel, segway a także łucznictwo, piłkarzyki, basen z piłkami,
malowanie twarzy, badminton, ścianka wspinaczkowa dla dzieci, plac zabaw dla dzieci, ping pong,
strefa maluszka, kącik plastyczny i inne,
pokazy iluzji,
karykaturzyści – rysowanie karykatur na żywo,
warsztaty dla dzieci organizowane przez Śląski Ogród Botaniczny :
dla najmłodszych dzieci w wieku przedszkolnym i klas I-III „ Ogrodowy zawrót głowy” i „ Kalejdoskop
natury”
OGRODOWY ZAWRÓT GŁOWY
Niecodzienna, pełna wrażeń wędrówka po kolekcjach roślin ozdobnych. Uczestnicy dowiedzą się
dlaczego tworzymy ogrody i poznają różne ich typy. Odwiedzimy przede wszystkim Ogród Tarasowy, Kolekcję
Traw, Ogród Bylinowy oraz Kolekcję Dendrologiczną i Erikarium. W każdej z kolekcji będzie do wykonania ciekawe
zadanie przyrodnicze lub eksperyment, nie zabraknie także przerywników w postaci zabaw. Będziemy poznawać
ogród za pomocą wszystkich zmysłów oraz jak przystało na prawdziwych przyrodników – lup i lornetek. W drugiej
fazie zajęć dzieci poznają Łosia ogrodnika, któremu pomogą skompletować odpowiedni strój i narzędzia
niezbędne do sadzenia. Uczestnictwo w scence dramowej przybliży dzieciom kolejne etapy życia rośliny. Każdy
uczestnik posieje lub przepikuje siewki do własnoręcznie wykonanej ekodoniczki, a roślinę zabierze do domu.
Aby ułatwić monitorowanie wzrostu sadzonki, dzieci otrzymają także kartę obserwacji, w której będą mogły
notować swoje spostrzeżenia
KALEJDOSKOP NATURY
Zajęcia z tego cyklu pozwalają na obserwację przyrody wraz ze zmieniającymi się porami roku. W czasie warsztatu
drużyny wyruszą na poszukiwanie skrzyń ze skarbami. W każdej z nich ukryte są zadania do wykonania, zagadki
do rozwiązania oraz ciekawostki na temat przyrody. W ostatniej skrzyni na poszukiwaczy czekać będzie miła
pamiątka, którą mogą zabrać do domu.
dla dzieci starszych z klas IV-VI : „WARSZTATY KREATYWNE“
Zajęcia pokazujące, że nie ma materiałów, z których nie dałoby się stworzyć małych dzieł sztuki, a w
każdym drzemie prawdziwy artysta.
Przygotowany będzie również poczęstunek dla wszystkich uczestników: potrawy z grilla, słodkości, napoje a
także wata cukrowa i popcorn!
Szczegółowy program pikniku wraz z godzinami planowanych atrakcji zamieścimy na stronie internetowej OIRP
w Katowicach w terminie późniejszym.
W celach organizacyjnych uprzejmie prosimy o dokonanie zgłoszenia udziału w wydarzeniu na adres
mailowy: informator@oirp.katowice.pl podając: liczbę osób uczestniczących i wiek dzieci.
Uwaga! W związku ograniczeniem liczby dzieci mogących uczestniczyć w poszczególnych warsztatach, osoby
zainteresowane uprzejmie prosimy o zaznaczenie, w których z warsztatów dziecko chciałoby uczestniczyć i
dokonanie zgłoszenia na Piknik najpóźniej do dnia 15 maja 2017r.
O udziale w warsztatach decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Udział w pikniku dla radców prawnych i ich najbliższych jest bezpłatny, koszty jego organizacji ponosi w całości
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach.

