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VI Piknik Lotniczy w Strzelcach Małych 
 
 

8 lipca 2018 r. / niedziela /, od godz. 12:00 
 
W trakcie VI Pikniku Lotniczego odbędą się pokazy lotnicze. W związku z 100-ną rocznicą Odzyskania Niepodległości przez 
Polskę. 
 
Impreza zorganizowana jest dla uczestników w każdym wieku, jednak podczas wydarzenia znajdą się strefy przygotowane tylko 
dla dzieci i młodzieży.   - pokazy lotnicze oraz wystawy statyczne samolotów z I wojny światowej - dzieci oraz młodzież będą miały 
okazję zobaczyć wnętrza zabytkowych samolotów ( np. AN-2 Wiedeńczyk ), zobaczyć pokazy replik samolotów bądź oglądnąć 
wnętrze szpitala polowego z I wojny światowej oraz inscenizacje przygotowane przez aktorów ( badania, operacje ). Dzięki temu 
oprócz zabawy, będą miały okazję zdobyć wiedzę na temat I wojny światowej.   - Mobilne Miasteczko Rowerowe - to miejsce w 
którym dzieci i młodzież mogą zdobyć i rozwinąć umiejętności poruszania się w ruchu drogowym. Symulacja prawdziwych ulic ze 
znakami daje możliwość poznania zasad ruchu drogowego i nabycia płynności w poruszaniu się zgodnie z obowiązującymi 
zasadami.  Miasteczko posiada najważniejsze elementy spotykane na prawdziwych drogach, takie jak rondo, skrzyżowanie z 
drogą podporządkowaną, przejście dla pieszych oraz przejazd kolejowy przed którym należy dostosować się do znaku STOP.  W 
miasteczku znajduje się również tor przeszkód, który ma na celu poprawę techniki jazdy na rowerze, dzięki czemu zwiększamy 
kontrolę nad rowerem co mocno przekłada się na bezpieczeństwo rowerzystów w codziennym ruchu drogowym. W skład toru 
przeszkód wchodzą takie elementy jak slalom, równoważnia czy pochylnie. W namiocie na terenie Miasteczka Rowerowego jest 
możliwość skorzystania z alkogogli – dzięki którym możemy zobaczyć jak widzimy świat będąc pod wpływem alkoholu i jak wpływa 
to na równowagę i szybkość reakcji.  W miasteczku jest wyznaczone miejsce na parking dla rowerów.   
 
 
Zapisy: 
Nie ma konieczności wcześniejszych zapisów 
 
 
Odpłatność: 
Wydarzenie nie wiąże się z opłatami za udział 
 
 
Kontakt: 
www.gck-szczurowa.pl 
tel. dział projektów, promocji i organizacji imprez: 14 632 09 59 

http://www.gck-szczurowa.pl/

