Gliwice, 8 kwietnia 2019 r.
Informacja prasowa
Słynny strażak odwiedzi Gliwice. Zabawa, atrakcje i lekcje dla najmłodszych
Tor przeszkód do pokonania mini wozem strażackim, strefa plastyczna czy nauka
zasad bezpieczeństwa dla najmłodszych. Poza tym spotkanie ze strażakami,
konkursy i prezenty dla dorosłych. To wszystko już 13 i 14 kwietnia w Centrum
Handlowym Europa Centralna w Gliwicach, które odwiedzi… Strażak Sam – bohater
słynnej bajki dla najmłodszych!
Już od ponad 30 lat uczy odwagi, bohaterstwa i pomagania innym. Teraz na dwa dni
przyjedzie do Gliwic. 13 i 14 kwietnia w Centrum Handlowym Europa Centralna pojawi się
bohater słynnego serialu animowanego – Strażak Sam. W sobotę i niedzielę od godz. 11:00
do godz. 19:00 będzie czekał na dzieci oraz dorosłych. Swoją obecność zapowiedzieli także
funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej. Będzie dużo zabawy dla całych rodzin, ale nie
zabraknie również nauki.
- Poza wieloma atrakcjami i konkursami, chcemy, by wydarzenie miało także charakter
edukacyjny.
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- miasteczko Pontypandy. Będzie w nim czekało wiele stref z różnymi atrakcjami
i aktywnościami. Uczestnicy m.in. dopasują poszczególne elementy wozu strażackiego do makiety kreatywnej i wykonają strażackie odznaki przy stanowisku plastycznym. Pojawi się także
strefa zwariowanych fryzurek – dziewczynki będą miały możliwość zrobienia sobie kolorowych
warkoczyków. Poza tym każde dziecko będzie mogło usiąść za kierownicą małego wozu strażackiego i pokonać tor przeszkód. Pojawi się także strefa animacyjna, w której dzieci będą
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wydarzenia przewidziano również spotkanie z prawdziwymi strażakami. To świetna okazja, by
zajrzeć do ich wozu, który zaparkują przed centrum handlowym, przymierzyć kask,
porozmawiać oraz zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie.
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Wydarzenie odbędzie się tuż przed Wielkanocą, dlatego dostępna będzie również specjalna
strefa, w której rodzice wraz z dziećmi będą mieli możliwość wykonania świątecznych ozdób i
zabrania ich do domu.
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Od 11 do 14 kwietnia, w godz. od 11.00 do 20.00, na klientów czeka specjalna
niespodzianka. Za zrobione w tym czasie zakupy za minimum 150 zł (kwota na jednym
paragonie) będzie można odebrać licencjonowane auto-zabawkę. Specjalne stanowisko
zostanie zlokalizowane na terenie galerii. Jak informują organizatorzy - liczba prezentów jest
ograniczona.
***
Kontakt dla mediów:
Mateusz Nawrocki
Neon Shake
GSM + 48 690 003 245
mateusz.nawrocki@neonshake.pl
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