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Rodzinne świętowanie!
Już w niedzielę 22 maja zapraszamy wszystkie rodziny do uczestnictwa w Święcie
Rodziny Krakowskiej na Bulwarze Czerwieńskim. Na Krakowian już po raz piąty
czekają atrakcje i dobra zabawa.
Święto Rodziny Krakowskiej jest już stałym punktem w kalendarz imprez miejskich. W tym roku
odbędzie się ono po raz piąty. Mamy nadzieję, iż krakowskie bulwary tradycyjnie już zapełnią
się rodzinami, które cenią sobie wspólne spędzanie czasu – mówi pomysłodawczyni oraz
koordynatorka imprezy Marzena Paszkot – Pełnomocnik PMK ds. Rodziny.
Impreza rozpocznie się o godzinie 11.00 i potrwa do godziny 19.00. W tym czasie nikt nie
będzie się nudził, ponieważ atrakcje przygotowane są zarówno dla najmłodszych jak i
najstarszych uczestników imprezy.
OTO FOTOKRONIKA

Po raz kolejny do współpracy udało się nam zaprosić wielu partnerów zarówno wśród
podmiotów miejskich jak i niepublicznych. To dzięki szeroko zakrojonej współpracy Święto
zyskało swój jedyny, niepowtarzalny rodzinny klimat.
Dla wszystkich uczestników wydarzenia przygotowaliśmy cztery specjalne strefy tematyczne –
sportową, sztuki i integracji, zdrowia i profilaktyki oraz zdrowej żywności, w których będzie
czekało wiele atrakcji – m.in. bezpłatne badania lekarskie i konsultacje, warsztaty kulinarne,
degustacja produktów lokalnych i ekologicznych, Festiwal Gier Logicznych, zabawy i konkursy z
nagrodami, wiosenny pokaz mody, malowanie twarzy, występy artystyczne, przejażdżki konne,
staromiejska gra terenowa „Rodzinny Kraków” przygotowana przez Staromiejskie Centrum
Kultury Młodzieży, warsztaty plastyczne, budowanie z klocków LEGO, rejsy po Wiśle, warsztaty
matematyczne, symulanty szachowe.
Dla najmłodszych uczestników wydarzenia, tradycyjnie już, przygotowaliśmy zabawę z
karnetami, w której nagrodami są paczki ufundowane przez sieć "Biedronka".
Komenda Miejska Policji w Krakowie zaprasza na swoje stanowisko profilaktyczno - edukacyjne,
gdzie zaprezentowane zostaną elementy wyposażenia policyjnego oraz gdzie będzie można
skorzystać ze specjalistycznych urządzeń - alkogogli i narkogogli, które pozwolą doświadczyć
sposobu działania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych na zdolność postrzegania
podczas kierowania pojazdami. Zapraszamy także do wzięcia udziału w policyjnym konkursie "Z
Policją bezpieczniej", skierowanym do wszystkich grup wiekowych. Konkurs odbywać się będzie
w godzinach 11.30 - 14.00.
Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie zaprezentuje wszystkim miłośnikom
straży samochód gaśniczy wraz z wyposażeniem, a najmłodsi uczestnicy Święta będą mogli
ugasić makietę domku.

Dla miłośników modowych trendów został przygotowany specjalny, wiosenny pokaz mody,
podczas którego zobaczymy ekscytujący mix stylów oraz barw. W pokazie zaprezentujemy
modę sportową, styl boho oraz specjalne propozycje na wiosenne wieczory dla całej rodziny.
W specjalnej strefie sportu uczestnicy będą mogli wziąć udział w zajęciach fit cross, spinning
oraz zumba prowadzonych przez zespół Infinity Fitness. Miejski Ośrodek Sportowy Wschód
zaprasza na mini badminton, bieg sprintera, mini piłkę nożną oraz rodzinne przeciąganie liny.
Krakowski Klub Karate Tradycyjnego przygotował pokazy karate, warsztaty dla dzieci i
dorosłych z samoobrony, zajęcia dla maluszków.
Kościół dla Miasta Krakowa zaprasza na warsztaty wypieku ciasteczek dla całych rodzin,
warsztaty szycia maskotek, pokaz freestylu (piłka koszykowa), konkurs malowania na
sztalugach.
Ponadto wszyscy zainteresowani zdrowiem swoim i najbliższych przez cały dzień będą mieli
możliwość skorzystania z bezpłatnych badań medycznych, na które zapraszają szpitale miejskie
oraz prywatne centra medyczne. Krakowianie będą mogli wykonać następujące badania:
pomiary ciśnienia tętniczego krwi, pomiary poziomu glukozy, przeglądy stomatologiczne dla
dzieci, diagnostyka wad postawy u dzieci, określanie wskaźnika BMI, badania słuchu,
konsultacje dermatologiczne wraz z badaniem dermatoskopowym, badanie ostrości wzroku,
badanie podoskopowe stóp, porady logopedy, rehabilitanta oraz dietetyka.
Przygotowane zostały także akcje profilaktyczne i warsztaty dotyczące zdrowia – m.in.
instruktaż samobadania piersi (przy wykorzystaniu fantomów), instruktaż ćwiczeń dla kobiet w
ciąży, pomoc dla niemowląt i małych dzieci w nagłych przypadkach, praktyczne pokazy z
zakresu higieny noworodka.
Pracownicy MOPS przybliżą procedury związane z zawodową pieczą zastępczą oraz odpowiedzą
na nurtujące pytania.
W trakcie Święta zostaną także rozstrzygnięte konkursy: filmowy „Kamera! Akcja! Rodzina!”,
zorganizowany przez Gminę Miejską Kraków oraz Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży oraz
fotograficzny „Moje dziecko lubi warzywa”, ogłoszony przez GMK oraz portal EkoRodzice.pl.
Wydarzenie zakończy koncert zespołu De Colt o godzinie 18.00, na który już teraz serdecznie
Państwa zapraszamy.
Święto Rodziny Krakowskiej odbywa się w ramach gminnej kampanii „Kraków stawia na
rodzinę!”. Celem kampanii jest promowanie wartości rodzinnych, zdrowego stylu życia oraz
wzmocnienie pozytywnego modelu rodziny jako wielopokoleniowej instytucji, w której każdy,
także najmłodszy jej członek, zajmuje ważne miejsce. Duży nacisk kładzie się na promowanie
odpowiedzialnego rodzicielstwa. Patronat nad kampanią objął Prezydent Miasta Krakowa Jacek
Majchrowski.
Organizatorami wydarzenia są Urząd Miasta Krakowa oraz krakowska Caritas, a
głównym sponsorem jest sieć „Biedronka”, która ufundowała 2000 paczek dla
uczestników Święta.

Wydarzenie zostało objęte patronatem medialnym przez: Radio RMF, TVP Kraków oraz portale –
CzasDzieci.pl i EkoRodzice.pl.
Zapraszamy!
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