
 

 

Kędzierzyn-Koźle, dnia 25 stycznia 2022 roku 

 

 

AKTYWNE FERIE W ODRZAŃSKICH OGRODACH W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU 

 

 

Szanowni Państwo, 

Wiemy jak ważna jest aktywność fizyczna, wspomagająca prawidłowy rozwój dziecka, poprawiająca kondycję 

fizyczną i psychiczną, zapewniająca dobre samopoczucie.  

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób młodszych, jak i starszych, w dniach od 31 stycznia do 12 lutego br. 

galeria Odrzańskie Ogrody organizuje Aktywne ferie zimowe „Pal Wrotki”. W tych dniach, na terenie galerii pojawi się 

specjalna strefa o powierzchni blisko 130m², przeznaczona do jazdy na wrotkach. Będzie to wyjątkowa okazja dla dzieci 

i młodzieży, ale także dorosłych, by oderwać się od komputerów i spędzić czas wolny na dobrej zabawie, budując relacje 

z innymi. Ponadto przewidziano różnego rodzaju zabawy i animacje. Wszystko przy zachowaniu najwyższych standardów, 

zasad bezpieczeństwa oraz obecnie panujących wymogów sanitarnych (zachowanie odpowiedniej powierzchni na osobę, 

zachowanie odstępu, dezynfekcja przestrzeni oraz sprzętu, podajniki umożliwiające dezynfekcję). 

W związku z powyższym, dedykujemy Państwu możliwość skorzystania ze strefy jazdy na wrotkach 

w zorganizowanych grupach. Możliwe będzie nieodpłatne wypożyczenie niezbędnego sprzętu tj. wrotki w rozmiarach od 

27 do 42, kasku oraz ochraniaczy. Propozycja dla grup zorganizowanych obejmuje przedział godzinowy od 12:00-15:00 

każdego dnia trwania akcji, po uprzedniej rezerwacji. Ze względu na panujące obostrzenia grupa może liczyć 9 osób, 

a przewidywany czas korzystania ze strefy to 30 minut, z możliwością przedłużenia w przypadku braku kolizji z innymi 

grupami. Przewidujemy możliwość zapisu kilku grup w ramach jednej szkoły.  

Zapisy w godzinach funkcjonowania wrotkarni tj. 12:00-20:00, pod nr tel. 667 641 550. Przy rezerwacji prosimy 

o wcześniejsze podanie rozmiaru obuwia uczestników.  

 

Informujemy, że Wrotkarnia będzie funkcjonować w okresie od 31 stycznia do 12 lutego br. dla wszystkich 

klientów galerii Odrzańskie Ogrody, w godzinach 12:00 – 20:00. Zachęcamy zatem Państwa  do zamieszczenia plakatów 

na terenie Państwa obiektu celem promocji niniejszej akcji, co pozwoli nam dotrzeć do szerszego grona dzieci i młodzieży. 

Szczegóły na plakacie oraz na stronie www.odrzanskie-ogrody.pl 

 

Z poważaniem 

 
Zofia Naryniecka 

Specjalista ds. marketingu 

tel. 664 953 022 

z.naryniecka@panova.pl 

http://www.odrzanskie-ogrody.pl/

