Gliwice, 27 maja 2019 r.
Informacja prasowa
Dzień Dziecka w Gliwicach. 2 dni atrakcji i spotkanie z bajkowym bohaterem
Warsztaty modelarskie, lądowanie statku kosmicznego, warsztaty kreatywne,
konkursy, spotkanie ze SpongeBobem Kanciastoportym - bohaterem popularnej
bajki dla najmłodszych, a także akcja charytatywna.

31 maja oraz 1 czerwca,

z okazji Dnia Dziecka, gliwickie Centrum Handlowe Europa Centralna szykuje wiele
atrakcji dla całych rodzin!
Jego przygody były emitowane w 136 krajach na całym świecie. Teraz pojawi się na Śląsku
i odwiedzi Gliwice. Mowa o SpongBobie Kanciastoportym - najsłynniejszej na świecie gąbce
morskiej. Z okazji Dnia Dziecka – 31 maja (piątek) oraz 1 czerwca (sobota) - dziecięcy
bohater odwiedzi Centrum Handlowe Europa Centralna. To będą dwa dni pełne zabawy,
warsztatów oraz konkursów dla najmłodszych. Nie zabraknie także atrakcji dla dorosłych.
Zabawy z bajkowym bohaterem
Dzieci będą mogły zrobić sobie zdjęcie ze SpongeBobem, stworzą dzieła sztuki, poskaczą na
trampolinach, złapią meduzę, wejdą do Tunelu Śmiechu, a także zmierzą swoją radość
w zwariowanym Śmiechomacie. Do tego zamienią się w bajkowych bohaterów w strefie
malowania buziek, a także spróbują swoich sił w podwodnej grze w kółko i krzyżyk.
Dla każdego przygotowano dyplom i upominek. Wydarzenie odbywać się będzie 31 maja oraz
1 czerwca od godz. 11:00 do 19:00. Wstęp jest bezpłatny.
Warsztaty modelarskie i kosmiczne atrakcje
W Dzień Dziecka liczne atrakcje przygotowuje również Kolejkowo oraz park trampolin House
of Air, które także znajdują się na terenie gliwickiego centrum handlowego. Organizatorzy
wystawy makiet kolejowych zaproszą najmłodszych na warsztaty modelarskie, a także do
gier i zabaw z przewodnikiem. A to wszystko w otoczeniu

niesamowitego świata

w miniaturze. Natomiast w parku trampolin wyląduje statek kosmiczny z Pingwinem
Geronimo.
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i ciekawostkami prosto z Siedziby Narodowej Agencji Lotów Kosmicznych. Do tego zbudują
rakiety lub swoją własną planetę. Całość zwieńczą gry i konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.
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– Nasz obiekt to nie tylko kompleksowa oferta handlowa, ale również centrum rozrywki dla
całych rodzin. Systematycznie organizujemy wydarzenia dla najmłodszych i rodziców.
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– Wyjątkowe spotkanie ze SpongeBobem, ale także zabawy i gry w Kolejkowie oraz parku
trampolin House of Air. Do tego niespodzianki dla dorosłych. To wszystko sprawi, że jak
zawsze w Europie Centralnej będzie można naprawdę atrakcyjnie spędzić czas. – dodaje.
Skup Kultury w szczytnym celu
1 czerwca w Centrum Handlowym Europa Centralna odbędzie się również wyjątkowa
inicjatywa charytatywna - Skup Kultury. Klienci będą mogli zostawiać tutaj książki, komiksy,
płyty winylowe, płyty CD, filmy DVD, kasety, gry na PC i konsole, gry planszowe, a także
rękodzieła. Przekazane rzeczy będzie można kupić za dowolne datki w trakcie Wielkiego
Finału Skupu Kultury, który odbędzie się 23 czerwca na gliwickim Rynku. Całkowity dochód
z

wydarzenia

zostanie

przekazany

na

pomoc

niepełnosprawnym

podopiecznym

Stowarzyszenia Cała Naprzód. Europa Centralna jest partnerem akcji.
Dla dorosłych prezenty za zakupy
Ale to nie koniec atrakcji. Europa Centralna w Gliwicach świętowanie Dnia Dziecka rozpocznie
już 27 maja. Przez cztery dni będzie rozdawać prezenty klientom. W akcji paragonowej może
wziąć udział każdy, kto między 27 a 30 maja zrobi zakupy za minimum 150 zł na jednym
paragonie. Uczestnicy będą mieli szansę odebrania wyjątkowej poduszki z motywem
nawiązującym do przygód SpongeBoba Kanciastoportego. Szczegóły akcji można znaleźć na
stronie internetowej centrum handlowego oraz na Facebooku.
***
Kontakt dla mediów:
Mateusz Nawrocki
Neon Shake
GSM + 48 690 003 245
mateusz.nawrocki@neonshake.pl
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