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Świętuj Dzień Dziecka w Kancelarii Premiera!

Gdzie  spędzić  Dzień  Dziecka?  Najlepiej  na  rodzinnym pikniku  w  ogrodach  Kancelarii
Premiera  w  Warszawie.  Dla  naszych  gości  przygotowaliśmy  mnóstwo  atrakcji  i
niespodzianek. Zapraszamy już w tę niedzielę (31 maja) od 10:00 do 16:00. Wstęp wolny!

Kancelaria Premiera organizuje Dzień Dziecka już po raz trzeci. W tym roku świętujemy pod hasłem
„House of Kids. Sezon 3: Bezpieczne dzieci”. Rodzinny piknik będzie obfitował w atrakcje związane
właśnie z bezpieczeństwem.

Ministerstwo  Spraw  Wewnętrznych  we  współpracy  z  podległymi  służbami  przygotowało  wiele
atrakcji. Na gości ogrodów KPRM będą czekać: miasteczko ruchu drogowego i porady dla małych
rowerzystów, punkt daktyloskopijny, motocykle i  radiowozy Policji,  wóz bojowy Straży Pożarnej,
pojazdy i sprzęt Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu, pokaz tresury psa Straży Granicznej oraz
występ orkiestry policyjnej.

Jakie atrakcje czekają na naszych gości

Gwarantujemy, że nasi goście – ci mali, i ci duzi – nie będą się nudzić. O atrakcje zadbały resorty
oraz współpracujące z nimi instytucje. W programie m.in.:

miasteczko ruchu drogowego i porady dla małych rowerzystów,
znani sportowcy radzą jak bezpiecznie uprawiać sport,
szpital Lali i Misia, czyli jak udzielać pierwszej pomocy,
uniwersytet młodego wynalazcy, w tym kuchnia molekularna,
prezentacja pojazdów i wyposażenia służb mundurowych,
zdrowa żywność dla małych łasuchów,
warsztaty kulinarne,
atrakcje od Centrum Nauki Kopernik,
pokazy robotów,
warsztaty plastyczne i malowanie buziek,
dmuchany plac zabaw,
gry sportowe,
kino 5D,



zdjęcia z fotobudki,
psie adopcje,
i wiele więcej.

Bezpieczeństwo podczas pikniku

O bezpieczeństwo naszych gości zadbają funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu, którzy przy wejściu
na teren pikniku prowadzić będą punkty sprawdzające.

Co, gdzie, kiedy

Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka odbędzie się w niedzielę (31 maja) w ogrodach Kancelarii
Premiera) przy Al. Ujazdowskich 3 w Warszawie. Impreza potrwa od 10:00 do 16:00. Wstęp wolny.
Serdecznie zapraszamy!
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