„Słoneczna stacja” w Olsztynie
Słoneczna Stacja już po raz trzeci wyrusza w trasę! W tym roku w Olsztynie spotykamy się
27–28 lipca na plaży Centrum Rekreacyjno-Sportowego Ukiel. Gospodarzami wydarzenia
będą Elżbieta Romanowska i Rafał Maserak, a relacje będzie można śledzić w kanałach
Polsatu.
Harmonogram akcji:
· 29-30 czerwca Kołobrzeg
· 6-7 lipca Ustronie Morskie
· 13-14 lipca Jarosławiec
· 20-21 lipca Hel
· 27-28 lipca Olsztyn – Centrum Rekreacyjno-Sportowe Ukiel
· 3-4 sierpnia Jantar
· 10-11 sierpnia Stegna

Godziny funkcjonowania miasteczka: 10.00–16.00 (sobota i niedziela).
„Słoneczna stacja” to projekt, podczas którego Telewizja Polsat spotka się z widzami i zachęci ich do
aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu na wakacjach. Na plażowiczów będą czekały atrakcje –
zajęcia sportowe, konkursy, spotkania z gwiazdami, koncerty oraz przedstawienia dla najmłodszych.
W ramach „Słonecznej Stacji”, w każdą sobotę pojawi się plenerowe kino letnie! Nie zabraknie też
atrakcji dla całych rodzin - w specjalnej strefie będzie można wziąć udział w turnieju piłkarzyków
stołowych, powstanie boisko do siatkówki oraz ścianka wspinaczkowa. W strefie bezpieczeństwa
ratownicy medyczni będą przeprowadzać profesjonalne szkolenia z udzielania pierwszej pomocy i
promować prosty do zapamiętania numer ratunkowy nad wodą: 601 100 100, którego znajomość
może okazać się bardzo pomocna w sytuacjach zagrażających życiu. Dzięki wykorzystaniu
technologii VR, która przeniesie uczestników szkolenia do wirtualnego świata, chętnie doświadczą
symulacji udzielania pierwszej pomocy. Plażowicze będą też mogli skorzystać ze specjalnej strefy
relaksu, w której będą czekały na nich hamaki i leżaki. A Niestraszki (wesołe stworki, które uczą
dzieci odpowiednich zachowań i wyrabiają w nich pozytywne nawyki) zapewnią nie tylko świetną
zabawę, ale przede wszystkim będą rozmawiać z dziećmi i rodzicami o tym, jak bezpiecznie spędzić
wakacje. Dodatkowo w specjalnym namiocie specjaliści będą udzielać porad w zakresie: dietetyki i
dermatologii oraz zapraszać na masaż i konsultacje z fizjoterapeutą. Spragnieni aktywnego
wypoczynku będą mogli rozpocząć dzień wspólną zumbą, a zakończyć go relaksacyjną jogą.
Relację telewizyjną będzie można obejrzeć w każdą niedzielę, od 7 lipca, o godz. 19.30 w
Polsacie.
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