M?odzi mi?o?nicy ?wicze? na dr??kach i por?czach zapraszaj? na oficjalne otwarcie placu Street
Workout, zbudowanego dzi?ki wygranej w Bud?ecie Obywatelskim 2015. Impreza ma charakter
otwarty. Warto przyj?? w dresie, ?eby potrenowa? wspólnie z zawodowcami.
Profesjonalny zestaw urz?dze? do ?wicze? na ?wie?ym powietrzu powsta? w Red?owie dzi?ki
grupie m?odych zapale?ców, którzy z?o?yli wniosek z projektem budowy placu Street Workout w
II edycji gdy?skiego Bud?etu Obywatelskiego, w 2015 roku. Autorzy w?o?yli wiele wysi?ku w
promocj? swojego pomys?u, a zebrane g?osy da?y zwyci?stwo w bud?etowym g?osowaniu i
pozwoli?y na budow? okaza?ej si?owni. Sk?ada si? na ni? uk?ad por?czy, dr??ków i drabinek.
– Ta „pakernia” pos?u?y nie tylko nam – podkre?la Antoni Brzeski, jeden z pomys?odawców
projektu. -To doskona?e miejsce do ?wicze? dla ka?dego, niezale?nie od wieku i zaawansowania
w treningu. Jest atrakcyjnie zlokalizowane (przy ulicy Kopernika 118, na skraju osiedla, tu? przy
lesie), jest tu ju? plac zabaw i inne urz?dzenia do ?wicze?.
Oficjalne otwarcie placu Street Workout w Red?owie – ju? w t? sobot?, 22 kwietnia, od godziny
12. – Chcemy spotka? si? ze wszystkimi mi?o?nikami ?wicze? na dr??kach i por?czach i nie tylko
– zaprasza Antoni Brzeski. – Zach?camy do wspólnej zabawy. Przygotowali?my kilka konkursów i
pokazów, ka?dy b?dzie móg? spróbowa? swoich si?. Na miejscu jest te? stacjonarny grill, po
treningu zjemy co? wspólnie, ?eby wystarczy?o si? na powrót do domu.
Z zaproszenia na plac Street Workout mog? skorzysta? wszyscy ch?tni, ka?dy b?dzie te? móg?
spróbowa? swoich si? pod okiem zawodowców. Zabierzmy sportowe ubrania i spotkajmy si? w
sobot?, 22 kwietnia, o godz. 12 na otwartej si?owni przy ul. Kopernika 118.
Partnerami wydarzenia s? Laboratorium Innowacji Spo?ecznych w Gdyni i Gdy?skie Centrum
Sportu.
Program otwarcia Street Work Out Parku
Sobota, 22 kwietnia
godz. 12 – pokazy Street Workout (grupa „StreetWorkout 3miasto” oraz „Dziki z Gdyni”)
godz. 12.30 – warsztaty tematyczne (dla osób chc?cych rozpocz?? przygod? z tym sportem.
Trener – Dawid Susicki)
godz. 13.15 – rozpocz?cie konkurencji (bitwa o tytu? „Dzika z Red?owa – freestyle”; podci?ganie
nachwytem; DIPY – ugi?cia ramion; POMPKI – dla pa?)
godz. 14.20 – Wspólny trening
godz. 15.20 – Oficjalne og?oszenie wyników oraz zako?czenie imprezy
Szczegó?y: https://www.facebook.com/events/316089455473154/

