[INFORMACJA PRASOWA] z dn. 3 sierpnia 2018 r.
DNI SENIORA - WROCŁAW 2018

Zapraszamy do udziału w Senioriadzie 2018
- Wrocławskich Igrzyskach Sportowych dla Seniorów
Wrocławskie Dni Seniora - Wrocław 2018 to blisko 200 propozycji warsztatów, wykładów,
prelekcji, koncertów, zarówno z obszaru kultury, edukacji, sportu, jak i zdrowia czy rekreacji. Co
roku ważne miejsce w programie zajmują Wrocławskie Igrzyska Sportowe dla Seniorów, czyli
Senioriada. Podczas zawodów seniorzy będą mieli okazję sprawdzić swoją kondycję fizyczną i
koordynację ruchową, a przy okazji dobrze spędzić czas. Zawodnicy będą rywalizować w
następujących konkurencjach: szachy, badminton, kręgle, boule, scrabble i inne.
Harmonogram konkurencji sportowych:
17.09, godz. 14:00 - szachy / Wrocławski Klub Szachowy HETMAN, ul. Świętego Antoniego 31b
20.09, godz. 9:30 - badminton / sala GEM, ul. Mianowskiego 2a
22.09, godz. 10:00 - peleton rowerowy w ramach Wrocławskich Dni Promocji Zdrowia / start z
terenu Szkoły Podstawowej nr 17, ul. Wieczysta 105
24.09, godz. 10:00 - boule / boiska przy ul. Kiełczowskiej (dojazd autobusami: 131, N przystanek
przy Biedronce)
25.09, godz. 10:00 - kręgle / SKY Bowling, ul. Powstańców Śląskich 95 (II piętro)
28.09, godz. 14:00 - scrabble / Klub Seniora MEDIsystem, ul. Dyrekcyjna 5-7
30.09, godz. 11:00 - zawody nordic walking i biegowe / teren wokół Hali Orbita,
ul. Wejherowska 34
03.10, godz. 14:00 - zawody pływackie / Pływalnia Orbita, ul. Wejherowska 34
Zapisy na Senioriadę: od 1 sierpnia do 10 września 2018 r.
Zapisy na turniej badmintona i boule odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 9:0015:00, w Punkcie Informacyjnym Wrocławskiego Centrum Seniora, pl. Dominikański 6, tel. 71
772 49 40. Zapisy i informacje dotyczące pozostałych konkurencji znajdują się na stronie
http://www.fan.org.pl, kontakt: senioriada.wroclaw@gmail.com. Od 1 sierpnia do 10 września
formularze zgłoszeniowe są również dostępne w wersji papierowej w Punkcie Informacyjnym
Wrocławskiego Centrum Seniora, pl. Dominikański 6, (czynny od poniedziałku do piątku, w
godzinach 9:00-15:00).

