ŚWIERADÓW-ZDRÓJ DZIECIOM – WAKACJE 2018
Już po raz kolejny przygotowaliśmy specjalną, wakacyjną ofertę dla wszystkich dzieci
uczęszczających do naszych świeradowskich szkół, przedszkoli, szkół ponadgimnazjalnych i
studentów.
Przez okres wakacji, czyli od 1 lipca do 31 sierpnia 2018 r., zapraszamy wszystkie dzieciaki
i młodzież do BEZPŁATNEGO skorzystania z:
1. Kąpieli w AQUAPARKU w Interferie Sport Hotel (dawniej Malachit), ul. Kościuszki 1 (tel. 75
78 16 732),
2. Przejazdu KOLEJĄ GONDOLOWĄ w Ośrodku Ski&Sun, voucher obejmuje karnet na przejazd
w obie strony (tel. 75 615 20 20),
3. Warsztatów z pieczenia i zdobienia pierników w Pracowni Piernikowej „Izabell”, stopień
trudności dostosowany do wieku uczestników, wcześniej należy dokonać rezerwacji terminu
osobiście lub telefonicznie, ul. Rolnicza 2/1 – Czerniawa-Zdr., tel. 509 460 300.
4. Warsztatów ceramicznych (zajęcia trwają do 3 godziny) w Pracowni Ceramicznej
CERAMONIC, wcześniej należy dokonać rezerwacji terminu osobiście lub telefonicznie, ul.
Nadrzeczna 10 – Czerniawa-Zdr., tel 661 266 328.
5. Poczęstunku – degustacji w:
- Restauracji La Gondola, ul. 11 Listopada 36 tel. 75 7816 648 – pizza, sos i napój,
- Restauracji "Na dolnej stacji Kolei Gondolowej" – pizza + napój,
- Restauracji "Kuźnia Smaków", ul. Sudecka 30 – Czerniawa-Zdr., tel. 75 78 42 325 – pizza i napój,
- Pub „Rout 66”, ul. 11 Listopada 5, tel. 509 381153 – hamburger i napój.
Każde dziecko może skorzystać po jednym razie z każdej z wymienionych propozycji.
Rodzicom przypominamy, że w każdym obiekcie obowiązują pewne zasady i regulaminy, których
należy przestrzegać, np. te dotyczące obecności rodziców lub opiekunów wraz z dzieckiem w
obiekcie.
Warunkiem udziału w naszej wakacyjnej akcji jest:
1. odbiór imiennego VOUCHERA w:
- Miejskiej Bibliotece Publicznej „IZERKA”, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2A, tel. 75 78 16 394, w
terminie 1-31.07.2018 r.
- w Filii Biblioteki mieszczącej się w Szkole Podstawowej nr 2, ul Sanatoryjna 2 – tutaj vouchery
odbierają dzieci uczęszczające do SP nr 2 i przedszkola, w terminie 18-29.06.2018 r.
2. młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych i studenci (do 24 roku życia), mieszkający w
Świeradowie-Zdroju mogą odebrać vouchery za okazaniem legitymacji szkolnej lub studenckiej.
Przypominamy także, że vouchery są imienne i upoważniają do skorzystania z nich tylko i
wyłącznie osoby wskazane na voucherze. Obiekty mają prawo zażądać dokumentu
potwierdzającego tożsamość osoby korzystającej z naszej akcji.
Ponadto zapraszamy dzieci do odwiedzin
w „Czarcim Młynie” i CEE „Izerska Łąka”.
Serdecznie zapraszamy!
Szczegóły na stronie internetowej - www.swieradowzdroj.pl i www.mbpswieradow.com.pl
Wakacyjna akcja sfinansowana jest ze środków Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój.
Koordynator organizacyjny: Referat ds. Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu Urząd
Miasta Świeradów-Zdrój, ul. 11 Listopada 35, tel. 75 71 36 482.
Miejskiej Bibliotece Publicznej „IZERKA”, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2A.

