KOMUNIKAT PRASOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W SOPOCIE

Dzień Dziecka w Sopocie 2022
W tym roku zapraszamy najmłodszych z okazji ich święta na moc atrakcji na świeżym
powietrzu.

Piknik pod piracką banderą
Ahoj sopocianie! Już 27 maja na placu przy Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. I.
Kraszewskiego w Kamiennym Potoku będzie się działo! Na połączone świętowanie Dnia
Sąsiada i Dnia Dziecka zapraszają Sopockie Domy Sąsiedzkie.
W programie:
•

Teatr Gargulec „Wyspa Piratów”,

•

animacje i zabawy podwórkowe,

•

warsztaty florystyczne,

•

konkurs szachowy,

•

kącik smakosza

•

wiele innych atrakcji.

Dzień Dziecka w zielonym rytmie
Biblioteka Sopocka zaprasza 1 czerwca w godz. 16.30-18.30 do zabawy w klimacie
egzotycznej dżungli. Będą tańce, zabawy z gumą i chustą animacyjną, tropienie dzikich
zwierząt oraz wielkoformatowe malowanie. Nie zabraknie także głośnego czytania oraz
wielkich baniek. Wspólna zabawa i świętowanie odbędzie się w parku przy Goyki.

Ogrodowe atrakcje z MDK
Młodzieżowy Dom Kultury oraz Rada Rodziców działająca przy MDK Sopot zapraszają na
festyn, który odbędzie się 1 czerwca w godz. 16.30-19.00 w ogrodzie placówki.
Na tegoroczne święto dzieci MDK przygotował m.in. różnorodne zajęcia warsztatowe,
malowanie twarzy, gry i zabawy sportowe, występy artystyczne, pokazy karate, koncerty
wokalne i muzyczne oraz moc interaktywnych atrakcji prowadzonych przez nauczycieli z
placówki oraz wyczekiwane przez najmłodszych zabawki dmuchane.

Festyn Wodny na sopockich błoniach
Z okazji Dnia Dziecka, w sobotę 4 czerwca w godz. 11.00-16.00, miejska Spółka AQUASopot po raz kolejny organizuje wspólną zabawę plenerową dla najmłodszych sopocian.
Festyn Wodny to miejskie wydarzenie plenerowe, które oprócz dobrej zabawy, ma na celu
zwrócenie uwagi na doskonałą jakość sopockiej kranówki i walory uzdrowiskowe Sopotu.

Miejscem festynu nieprzypadkowo są sopockie błonia, które mają sprzyjać piknikowej
atmosferze i rodzinnemu relaksowi.
Wśród atrakcji m.in. warsztaty i animacje dla dzieci, zabawy teatralne i konkursy, występy na
scenie, muzyka, dmuchańce, pojazdy służb miejskich (m.in. straży miejskiej, straży pożarnej,
policji). A także zajęcia sportowe (turniej piłki nożnej), strefa gastronomiczna wraz ze strefą
relaksu, sopoccy pszczelarze.
W tym roku wydarzenie skierowane będzie również do najmłodszych gości z Ukrainy. W jego
organizację włącza się Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sopocie.
Szczegółowy program wydarzenia wkrótce na stronie www.aqua-sopot.com.pl.

Tenis stołowy przy molo
Przy sopockim molo w niedzielę 5 czerwca w godz. 11.00-14.30 odbędzie się Piknik
Rodzinny. Jego bohaterem będzie tenis stołowy. Pojawią się stoły do gry, a od godz. 11.15
rozpoczną się zajęcia z trenerami, gry i zabawy ruchowe, konkursy wiedzy o tenisie
stołowym oraz konkursy sprawnościowe. O godz. 12.10 zapraszamy na pokaz treningowy
zawodniczy (będzie też robot treningowy).
Próbne piłki uczestnicy Pikniku z Mistrzami będą grać od godz. 12.30, a o 13.00 ponownie
zajęcia z trenerami, gry i zabawy ruchowe, konkursy wiedzy o tenisie stołowym oraz
konkursy sprawnościowe.
Zaprasza Akademia Tenisa Stołowego Małe Trójmiasto, w organizację wydarzenia włącza
się Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sopocie.

Charytatywny koncert „Uśmiech za Uśmiech”
Radni młodzieżowych rad miast z Sopotu i Gdańska z okazji Dnia Dziecka zapraszają na
koncert charytatywny „Uśmiech za uśmiech”, który odbędzie się 4 czerwca w muszli
koncertowej przy sopockim molo. Celem jest zbiórka pieniędzy dla Pomorskiego Hospicjum
dla Dzieci.
Koncert składać się będzie z dwóch części: pierwsza w godz. 16.00-17.30, start drugiej o
godz. 18.00. Wystąpią m.in. dzieci ze Szkoły Muzycznej, MDK, solistki i soliści z sopockich
szkół oraz zespoły Feria i Kontrast.
Dostępny dla wszystkich chętnych będzie także kącik zabaw i nauki. Muzyka, dobra zabawa,
a przy okazji możliwość pomocy gwarantowane.

Organizatorzy: radni młodzieżowych rad miast Sopotu i Gdańska.

