PROGRAM
PIKNIKU RADCÓW PRAWNYCH
w dniu 3 czerwca 2017r.
organizowanego przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach na terenie Śląskiego
Ogrodu Botanicznego w Mikołowie-Mokrem, przy ul. Sosnowej 5 (tereny zielone Śląskiego Ogrodu
Botanicznego znajdujące się z tyłu budynku głównego ).
1400
1530 – 1700

rozpoczęcie imprezy,
warszaty
„Ogrodowy zawrót głowy”- dla zgłoszonych młodszych dzieci (
przewidziane dwie grupy w tym samym czasie),
1530 – 1700
warszaty
„Warsztaty kreatywne” - dla zgłoszonych starszych dzieci, (pierwsza grupa).
45
15
15 -17
warszaty
„Warsztaty kreatywne” - dla zgłoszonych starszych dzieci, (druga grupa).
Więcej informacji o warsztatach dla dzieci na naszej stronie:
http://www.oirp.katowice.pl/media/transfer/doc/iv_piknik_radcow_prawnych_28_04_17_2.pdf
1700 – 1720
1800 - 1820
1900 - 1920
20 00

pokaz iluzji cz. I,
pokaz Iluzji cz. II,
pokaz iluzji cz. III,
zakończenie.

W trakcie trwania całej imprezy będzie możliwość skorzystania z różnorodnych atrakcji t.j. *Wheelsurf,
**G-Wheel,***Segwaye,
*Wheelsurf to unikatowe w skali kraju urządzenie-monocykl. Jest prowadzony przez jedną osobę
siedzącą we wnętrzu pojazdu w kształcie wielkiego (ponad 2 metry średnicy) koła. Zadaniem uczestnika
jest przejazd pomiędzy miejscem startu, a metą. Prędkości osiągane przez ten pojazd to nawet
kilkadziesiąt kilometrów na godzinę - im większa prędkość tym stabilniejsza jazda (podobnie jak w
przypadku roweru).

Firma Sniper

**G-Wheel to innowacyjny pojazd będący połączeniem deskorolki i deski snowboardowej. Jest on
napędzany spalinowym silnikiem, dzięki któremu może rozpędzić się nawet do prędkości 40 km/h co
przy jego niewielkich gabarytach zapewnia moc wrażeń. Im szybciej przemieszcza się na nim uczestnik
tym jazda jest pewniejsza, a sterowanie prędkością odbywa się za pomocą specjalnej manetki, którą
trzyma się w dłoniach. Pojazd ten, proponowany jest przede wszystkim grupom, oczekują
technologicznych nowinek.

Firma Sniper
***Segwaye to nietypowe pojazdy dwukołowe o napędzie elektrycznym. Dzięki skomplikowanej
elektronice i systemowi żyroskopów są świadome swojego położenia i utrzymują się zawsze w pionie.

Firma Sniper
Dla uczestników udostępnione będą stanowiska do badmintona, łucznictwa, ping ponga, piłkarzyki.
Dzięki obecności karykaturzystów z firmy DIVIN ART będzie możliwość wykonania karykakur „na żywo”.
Dodatkowo dla najmłodszych: ścianka wspinaczkowa dla dzieci, plac zabaw autobus, strefa maluszka,
malowanie twarzy, basen z piłkami, kącik plastyczny, wata cukrowa oraz popcorn.
Dla wszystkich uczestników przewidziany jest poczęstunek przygotowany przez Restaurację Mocca
d’oro z Mikołowa : potrawy z grilla, słodkości, napoje.

