
Sobótkowe Święto Jaśkowej Doliny organizowane przez Radę Dzielnicy Wrzeszcz 

Górny, 25 czerwca 2016 r. (sobota) godz. 9.30-14.00, Teatr Leśny, ul Jaśkowa Dolina 

45 

 

Rada Dzielnicy Wrzeszcz Górny wspólnie z Gdańskim Ośrodkiem Pomocy 

Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży oraz Bractwem Przygody Almanak w 

dniu 25 czerwca 2016 od godz. 9:30 zaprasza na Sobótkowe Święto Jaśkowej 

Doliny. W programie: Festyn z okazji Dnia Ojca oraz VIII w tym roku odsłona 

Trójmiejskich Gier Parkowych na Orientację. Tym razem zagościmy w lasach 

powszechnie zwanych jako Jaśkowy Las. Start zaplanowaliśmy w Teatrze Leśnym 

przy ul. Jaśkowa Dolina 45 o godz. 9.30.  

 

Dla naszych uczestników przygotowaliśmy też specjalne atrakcje z okazji Dnia Ojca 

zarówno dla dzieci jak i dla rodziców. Zapraszamy na Festyn Rodzinny z okazji Dnia 

Ojca, który odbędzie się w Teatrze Leśnym przy ul. Jaśkowa Dolina 45 w godz. 

10.00 - 14.00. W programie znajdziecie całe mnóstwo atrakcji, m.in. rodzinne 

konkursy z nagrodami, warsztaty plastyczne, malowanie twarzy, rodzinne zdrowe 

gotowanie z Fundacją Plaster, wymianę książek z Fundacją Cała Polska czyta 

dzieciom, Pasje dziecięce – gry i zabawy logiczne, występy taneczne dzieci z Klubu 

Winda, warsztaty z EduRobotem i z Kontakt-Bus Mrowisko. Festyn jak co roku 

poprowadzi, zarażając nas swoim humorem, Grzegorz Gajewski.  

 

Szczegółowy Program Festynu:  

Fundacja Plaster - rodzinne warsztaty kulinarne 

Wędrowne Książki – wymiana książek dla dzieci 

Kontakt – Bus Mrowisko 

EduRobot warsztaty 

Występy taneczne dzieci z Klubu Winda 

Pasje dziecięce - gry i zabawy logiczne 

Kiermasz książek - wydawnictwo EneDueRabe 

Rodzinne gry i zabawy 

Malowanie twarzy - "Daj się pomalować" 

Warsztaty plastyczne – malowanie toreb 

Atrakcyjne upominki dla dzieci i tatusiów.  

Festyn będzie także okazją do poznania warsztatu pracy policjanta i strażnika 

miejskiego. Tatusiowie, którzy wykażą się szczególnymi umiejętnościami w 

rodzinnych konkursach, będą mogli zdobyć kubek z napisem „Być Ojcem”.  

 

Na zakończenie spektakl w wykonaniu Teatru Qfer pt.: „Baśnie 1001 Nocy”. 



Wszystko to w famach festynu, którego organizatorem jest Gdański Ośrodek 

Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży.  

Smaczku całości doda przygotowana specjalnie na tę okazję ciepła "Zupa Parkowa"  

z firmy YellowCatering. 

A o 14.00 i 20.00 na terenie DH Manhattan Gdańska Szkoła Artystyczna 

przygotowała spektakle teatrów ulicznych. Natomiast wieczorem  od 18.00 do 22.00 

odbędą się koncerty pod egidą Klubu Winda w Teatrze Leśnym. Gwiazdy wieczoru to 

Krystyna Stańko, Jan Ptaszyn Wróblewski i potańcówka z rewelacyjnym zespołem 

tanecznym SWING REWOLUTIONS, który zaprosi wszystkich do nauki tańca z lat 20-

tych ubiegłego wieku. 

 

Kolejnego dnia, w niedzielę 26 czerwca polecamy Biegowe Grand Prix Dzielnic 

Gdańska - imprezę biegową na dystansie do 5 km (bieg główny) dla różnych grup 

wiekowych.  

Niedzielne zawody sportowe z Klubem Lekkoatletycznym Lechia pod nazwą „GP 

Dzielnice Biegają” odbędą się na zamkniętej dla ruchu samochodowego ulicy 

Jaśkowej Dolinie. Startujemy od 11.00 do 14.00. W programie oprócz zmagań 

sportowych losowanie licznych prezentów i nagrody głównej. 

 

Szczegóły: 

www.wrzeszczgorny.pl  

https://www.facebook.com/events/1023098087781271/ 

http://www.parkowe.almanak.pl/ 

 

Regulamin Festynu 

Plakat 

http://www.wrzeszczgorny.pl/
https://www.facebook.com/events/1023098087781271/
http://www.parkowe.almanak.pl/

