Náš DĚTSKÝ DEN
Užijte si báječnou zábavu a podpořte děti z dětských a azylových domovů
Nadační fond PRO ŽIVOT a Nadace NADERO Vás zvou na Náš dětský den, který se uskuteční
v sobotu 9. října 2021 od 9 do 17 hodin v areálu Vrchbělá v Bělé pod Bezdězem (Adventure
Land). V tento den zároveň Nadační fond oslaví první rok úspěšného fungovaní, takže to s námi
přijďte pořádně oslavit!
Máme pro Vás připravený celý den plný her, soutěží a jiné zábavy pro děti i dospělé, slibujeme
nevšední, adrenalinové zážitky. S ohledem na terén a povahu atrakcí zvolte, prosím, vhodnou
obuv i oblečení. Akce se koná za každého počasí.
A na co, že se vlastně můžete těšit? Rallyové vozy, závodní simulátory, driftovací a offroadové
speciály, autogramiádu jezdců motorsportu. A co dál? Skákací hrad a nafukovací klouzačku,
bungee running a mnoho dalších překvapení! Na své si přijdou i zvídavé děti, které jistě zaujme
představení složek jednotného integrovaného systému.
K snědku pro Vás bude připraveno pečené prasátko, vynikající burgery nebo domácí gulášek,
sladkou tečkou může být palačinka nebo cukrová vata. O pitný režim se jako jeden z hlavních
sponzorů postarala Kofola. Mezi další hlavní partnery a sponzory Našeho dětského dne patří
Adventure Land Bělá pod Bezdězem, Brute Racing Team, Insane Racing Team,
performancedrive.cz, Alza.cz, Hostinec Ve mlýně, JK CREDIT, GenreStav, fightstore.cz, Best Gold
Cars, webová a mobilní aplikace Izzy, PROMOTION AGENCY, KaraOne, DrumCircle a Grafické
studio 76. Všem moc děkujeme za pomoc a podporu!
Rodinné vstupné je 249,-Kč, pro jednotlivce 99,-Kč. Výtěžek z celé akce, včetně tomboly bude
použit na podporu znevýhodněných dětí a na podporu roční Elinky, která trpí spinální svalovou
atrofií nejtěžší formy, kdy dochází k nevratnému ochabování svalstva celého těla. Elinka před
několika měsíci podstoupila i nejdražší genovou léčbu a dlouho bojovala s vedlejšími účinky
tohoto léku. Přestože ji tato léčba nikdy plně neuzdraví, pomůže ji a celé její rodině se nadále
usmívat na svět.
Těšíme se na Vás!

