DĚTSKÝ DEN ZABAVÍ NEJMENŠÍ NAVŠTĚVNÍKY
Organizátoři výstavy automobilů a motocyklů CZECH DRIVE připravili pro nejmenší
návštěvníky bohatý doprovodný program v rámci dětského dne, který proběhne
v rozlehlém prostředí parku Svobody u zlínského zámku. Celá akce výstavy je
koncipována pro širokou veřejnost veřejnost s důrazem na rodiny s dětmi, Připraven
je zajímavý program pro děti po vzoru pohádkového lesa prostřednictvím jednotlivých
stanovišť, kde budou děti plnit různé úkoly, za které získají sladkosti a nejlepší obdrží
věcné ceny.
„Děti se budou moci vyřádit ve skákacím hradu, trampolíně nebo skákacím
pytli. Děti dostanou na stanovištích razítko do jízdního výkazu s poté dostanou
sladkou odměnu. Mohou si vyzkoušet tzv. slepé šlapadlo, pomalovat skutečné
auto, zajezdit si na motokárách nebo si smlsnout na kufru plném sladkostí.
Mohou si zajezdit na trenažérech simulujících rally a formuli 1 nebo si
vyzkoušet zručnost v přezouvání kol. Připravenou máme soutěž pod názvem
Tref rezervu, která spočívá v házení tenisáků do pneumatiky,“ pověděla Silvie
Hlavičková z pořadatelského štábu.
Děti se rozhodně během poslední dubnové soboty nudit nebudou. Na slepém
šlapadle si vyzkouší jízdu, na oči si nasadí tmavé brýle, přes které neuvidí a po hlase
se nechají navigovat mezi kužely. Na stanovišti s názvem Pomaluj Adama dostanou
děti do ruky popisovací fixy a mohou malovat po skutečném voze Opel Adam. Jako
dárek dostanou balónky nebo pexeso. Velký úspěch u dětí bude mít kufr plný
sladkostí ve voze Renault Clio R3 ze stáje Minařík Racing nebo malování na obličej.
Spolu s dospělými návštěvníky si také budou moci zblízka prohlédnout u zlínského
zámku řadu závodních speciálů, a to jak historických, tak těch nejmodernějších jako
například Škodu Fabia R5 čtyřnásobného vítěze barumky a českého šampiona Jana
Kopeckého nebo Antonína Tlusťáka, pravidelného účastníka mistrovství Evropy.
Na co se mohou děti těšit?
- slepé šlapadlo
- pomaluj Adama
- motokáry
- kufr plný sladkostí
- tref rezervu
- trenažéry
- pytlování
- malování na obličej
- skákací hrad
- trampolína
- malování
.

