MAJÓWKI CZAS!
Jump fit, frisbee, joga, windsurfing, żeglarstwo, ale także marszobiegi, kolarstwo,
kajakarstwo czy nordic walking – zapowiada się prawdziwy pokaz „aktywnej” mocy! 1 maja
od godz. 10.00 zapraszamy do CRS „Ukiel”. Hasło? Olsztyn. Odzew? Aktywnie!
To będzie wyjątkowa majówka. W przepięknych okolicznościach przyrody jeziora Ukiel będzie
można wziąć udział w wielu dyscyplinach akcji „Olsztyn. Aktywnie!”. Na scenie zaprezentuje się
zespół Shantaż, a partnerzy akcji zaproszą do wyjątkowego miasteczka, gdzie będzie można nabyć
kolekcję strojów „Olsztyn. Aktywnie!” (oferta specjalna!) czy skorzystać z serwisu rowerowego.
A wszystko to w towarzystwie prawdziwych Twardzielek i Twardzieli! O godz. 10.00 wystartuje
pierwsza fala Speed Cross Race. W sumie do tego biegu zgłosiło się prawie 450 osób! Będzie
extremalnie i widowiskowo.
Z kolei w godz. 10.00-13.00 będzie można szkolić swoje umiejętności jazdy w skateparku (CRS
„Ukiel”) Gościem specjalnym będzie Rafał „Skejcik” Kierc. Atrakcje przewidziano także na wieczór.
Już poza majówką, o godz. 19.00 z Placu Dunikowskiego ruszy wycieczka z cyklu „Przewodnik
Czeka” zatytułowana „Ciemna strona miasta”. Wycieczka o tajemniczym tytule poprowadzona
wieczorową porą z pewnością wprowadzi w nastrój powieści kryminalnych, których akcja toczy się
w Olsztynie.
Program Majówki „Olsztyn. Aktywnie!”, 1 maja, CRS „Ukiel”
9.00 – marszobiegi
9.30 – kajaki w CRS „Ukiel” – trasa do zatoki Łabędzia Szyja i z powrotem
10.00 – start zawodów Speed Cross Race, start warsztatów kolarstwa grawitacyjnego (Skatepark
CRS Ukiel), nordic walking (trasa: szlak czarny im. A. Śliwy: J. Ukiel – Plaża Miejska, 12 km),
windsurfing, żeglarstwo, joga (molo)
11.00 – występ zespołu Shantaż
11.40 – występ zespołu SOLTARE
12.00 – finał 291. wycieczki z cyklu „Zdobywamy Siedmiomilowe Buty” (start: 9.30 przy CEiK),
smocze łodzie
12.10 – Remmic Show, animacje dla dzieci
12.40 – pokazy Szkoły Tańca Przemienieccy
13.10 – Remmic Show, animacje dla dzieci
13.40 – występ zespołu SOLTARE, Instytut Sportu i Edukacji
13.50 – występ zespołu Shantaż
14.20 – ceremonia dekoracji Speed Cross Race
Więcej szczegółów dotyczących poszczególnych dyscyplin można znaleźć w kalendarzu na:
www.aktywnie.olsztyn.eu
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