ZASZALEJ Z DRUŻYNĄ BUGSA!
Królik Bugs i jego przyjaciele, popularni bohaterowie kreskówek
Warner Bros., ruszają w trasę po Polsce, aby promować aktywny
tryb życia wśród dzieci.

Warszawa, 23 marca 2010 r.

Szanowni Państwo
26 marca w Centrum Handlowym Janki startuje wyjątkowy projekt z udziałem
bohaterów kreskówek Looney Tunes promujący zdrowy i aktywny tryb życia wśród
dzieci.
Celem akcji jest pokazanie dzieciom i ich rodzicom, jak połączyć beztroską zabawę z
aktywnością fizyczną. Mali uczestnicy doświadczą radości czerpanej z ruchu, odkryją
świat pełen różnorodnych wrażeń i niepowtarzalnych emocji.
Na powierzchni 600 m2 powstaje świat królika Bugsa i jego drużyny (między innymi
kanarek Tweety, kaczor Daffy, Diabeł Tasmański, Kot Sylwester), gdzie każde
dziecko, będzie mogło bezpłatnie spędzić aktywnie czas wykazując się sprawnością,
hartem i umiejętnością pracy w zespole. Atrakcji jest wiele. Między innymi
sprawnościowa trasa a na niej megaklocki, rodeo, marchewkowy slalom z piłką
nożną, koszykówkę, ściankę wspinaczkową, most linowy, domino, mini golf,
zjeżdżalnie, kręgle i inne zadania.
Po zakończeniu zabawy, każdy młody uczestnik otrzyma honorowe członkowstwo w
drużynie Bugsa, imienny Dyplom, zdjęcie z ulubionym bohaterem oraz upominki z
wizerunkami postaci Looney Tunes.
Projekt skierowany jest głównie do dzieci w wieku od 5 do 12 lat, ale doskonałą
zabawę i opiekę zapewnimy również maluchom.

Zaszalej z Drużyną Bugsa! to część długofalowego, międzynarodowego programu
Looney Tunes Active!, stworzonego przez Warner Bros. z myślą o promowaniu
aktywności fizycznej wśród dzieci. Pasywny tryb życia, brak ruchu coraz bardziej
charakteryzują współczesną cywilizację i determinują styl życia najmłodszych.
Aktywne spędzanie wolnego czasu jest bardzo ważnym elementem dla zdrowego i
prawidłowego rozwoju dzieci. Wyrabia właściwe postawy, uczy cierpliwości,
samodyscypliny, a przy tym dostarcza wiele radości.
Postaci Looney Tunes są ucieleśnieniem pozytywnej energii i aktywności. Od wielu
pokoleń cieszą się niesłabnącą popularnością, są uwielbiane za swój humor i
niespożyty dynamizm.
Planujemy grupy po 20 osób każda, która w ciągu 1 godziny pod nadzorem
wykwalifikowanej kadry udowodni, że zasługują na zostanie członkiem drużyny
Królika Bugsa.
Udział w zabawie jest całkowicie bezpłatny zarówno dla indywidualnych uczestników
jak i dla grup zorganizowanych
Zapraszamy grupy przedszkolne oraz klasy szkolne.
Miejsce: Centrum Handlowe Janki, ul. Mszczonowska 3
Termin: 26 marca – 17 kwietnia
Godziny otwarcia: 11h00 – 19h00

REZERWACJA TERMINÓW DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH:
tel: +48 794 982 655

Z poważaniem
Ewa Flader
Dyrektor Marketingu i Komunikacji Apsys Polska

