Ośrodek Sportu i Rekreacji w Staszowie zaprasza do udziału w "Pikniku Golejowskim" czyli
Konkursie Rzeźby z Piasku i Potańcówce na Plaży pod gwiazdami. Impreza rozpocznie się w sobotę
(17 lipca) o godz. 14.00 na kąpielisku Golejów konkursem rzeźby z piasku. Organizator zapewnia
miłą atmosferę oraz dostatek piasku dla wszystkich rzeźbiarzy . Artyści piaskowi będą mogli
wyczarować własny, piaskowy świat. Pomysłowość, sposób wykonania, rozmiar wyrzeźbionych figur
oraz ogólna prezentacja swojego dzieła to kryteria, którymi kierować się będzie komisja konkursowa
przy ocenie prac. Zmagania rzeźbiarzy potrwają 60 minut. Zgłoszenia do Konkursu Rzeźby z Piasku
będą przyjmowane na plaży w dniu zabawy o godzinie 14.00. Zgłosić się może każda chętna osoba.
Na uczestników konkursu czekają atrakcyjne nagrody. Zarówno Konkurs Rzeźby z Piasku jak i
potańcówka pod gwiazdami cieszyły się w ubiegłych latach sporym zainteresowaniem ze strony
mieszkańców jak i wczasowiczów. Będzie to niecodzienna okazja by spędzić miłe pełne atrakcji
popołudnie dla całej rodziny. Od godziny 16.30 pobyt na plaży umili nam występ Klub Piosenki
RYTM. O godzinie 17.30 całe rodziny będą mogły wspólnie poruszać się podczas aqua aerobiku.
Miłośnicy tańca od godziny 20.00 będą mieli okazję do zabawy i integracji pod chmurką podczas
potańcówki na Plaży w Golejowie. W tym roku do tańca zaprosi Piano Kamil Kondek. Będzie można
potańczyć na pięknie oświetlonej plaży lub zrelaksować się na leżakach pod parasolami. Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Staszowie, Urząd Miasta i Gminy w Staszowie i Staszowski Ośrodek Kultury
zapraszają do spędzenia niezwykłego dnia na Golejowie. Tego dnia każdy przebywający na plaży w
Golejowie będzie mógł wypocząć pobawić się i potańczyć.
Podczas pikniku Golejowskiego obowiązują zasady bezpieczeństwa i dystansu społecznego, mające
na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się COVID-19. Za Waszą pomoc i odpowiedzialność w tej
kwestii bardzo dziękujemy!
WSTĘP WOLNY dla wszystkich.
Podczas Pikniku Golejowskiego przez wolontariuszy będzie prowadzona zbiórka na chorego na SMA Bartusia Przychodzkiego z Sandomierza. Chłopczyk choruje na rdzeniowy zanik mięśni. Na terapie
potrzebuje 9,5 mln zł. Zbiórka trwa od lutego.
Bawmy się, tańczmy i pomagajmy.

