EKO Opoczno na dobry początek wakacji
Wydarzenie EKO Opoczno rozpocznie sportowa rywalizacja – I Ogólnopolski Bieg Ulicami
Opoczna "OPOCZNO RUN Z WANDĄ PANFIL".
Harmonogram biegów przedstawia się następująco:
8.30 – 9.45 biegi rekreacyjny
w kategoriach:
• przedszkolaki dystans 100 m
• klasy 1 -3 dystans 200 m
• klasy 4 - 6 dystans 400 m
• klasy 7 - 8 dystans 600 m
• szkoła średnia dystans 800 m
• bieg rodziców w parach dystans 600 m
10.00 - 12.00 bieg główny na dystansie 10 km
w kategoriach:
• Kat. 16 - 39 lat Kobiety
• Kat. 16 - 39 lat Mężczyźni
• Open Kobiety
• Open Mężczyźni
• Masters Kobiety (40+)
• Masters Mężczyźni (40+)
W biegu ulicznym wezmą również udział osoby z niepełnosprawnościami.
Od godziny 12.00 na młodszych uczestników wydarzenia będzie czekać wiele atrakcji, które na
swoich stoiskach zapewnią organizatorzy i wystawcy pikniku. Będą to m.in. warsztaty o owadach,
warsztaty plastyczne, tatuaże, kącik z eko instrumentami, czy decoupage.
EKO Opoczno to cykliczna impreza promująca postawy ekologiczne wśród mieszkańców. Także i w
tym roku uczestnicy pikniku będą mogli, wziąć udział w licznych eko grach i zabawach, ale także w
warsztatach ekologicznych, z których będzie można wynieść przydatną wiedzę na temat dbania o
naszą planetę. Tradycyjnie Mieszkańcy będą mogli otrzymać sadzonki drzew i krzewów w
zamian za przyniesione odpady, m.in. drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny, makulaturę, czy
zużyte baterie. Eko Opoczno to również wspaniałe wydarzenie muzyczne, tym razem na
opoczyńskiej scenie wystąpi ikona polskiego reggae zespół Bakshish oraz jeden z
najlepszych polskich raperów O.S.T.R.
Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy!
Program wydarzenia przedstawia się następująco:
13.00 Puchar Województwa Łódzkiego LZS w Boksie
12.00 – 18.00 Stoiska Organizatorów i Uczestników imprezy
16.00 „ŻYJ EKOLOGICZNIE” cz. I
16.50 Konkurs Piosenki Ekologicznej
17.25 Centrum Tańca i Ruchu TICO
18.00 „ŻYJ EKOLOGICZNIE” cz. II
18.50 Studio Piosenki TON

19.30 Koncert zespołu Bakshish
21.00 Koncert O.S.T.R.

