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Cabinet Primar

COMUNICAT de PRESĂ

Pe 1 Iunie, municipiul Slatina redevine ORAȘUL COPIILOR. Organizat de Primăria
municipiului Slatina și Consiliul Local Slatina, evenimentul ”Slatina – Orașul Copiilor” are drept
scop angrenarea copiilor cu vârste între 3 și 14 ani în diverse activități distractive. La data
menționată, între orele 9.00-14.00, pe Esplanada din fața Casei de Cultură a Sindicatelor, copiii
vor avea parte de o serie de surprize și foarte multe premii!
Fiecare copil-participant va primi câte un PAȘAPORT DE COPILĂRIE pe care se va aplica
o ștampilă de la fiecare dintre cele 5 ATELIERE ce vor fi amenajate pe esplanadă, unde copiii
vor putea participa la diverse activități distractive. Zona de ATELIERE și traseele de urmat vor fi
marcate pe harta inserată în interiorul PAȘAPORTULUI DE COPILĂRIE pe care fiecare copilparticipant îl va primi la intrarea în concurs. Înscrierea participanților se va face în ziua
evenimentului – joi 1 Iunie, pe Esplanadă, în cadrul a trei Puncte de Informare, pe baza datelor
personale și a semnăturii tutorelui legal sau a reprezentantului (însoțitorului). În momentul în
care pe PAȘAPORTUL DE COPILĂRIE vor figura ștampile de la toate cele 5 ATELIERE,
participantul va merge la punctul final – cabina ”FOTO BOOTH”, unde se va fotografia cu
personaje celebre din lumea desenelor animate și va primi o fotografie cu magnet
personalizată, precum și ultima ștampilă pe Pașaport. După obținerea celei de-a șasea
ștampile, participantul se va putea înscrie la Marea Extragere. Premiile vor fi acordate în urma
extragerii din urne a tichetelor, pe categorii de vârstă: copii între 3-4 ani; 5-6 ani; 7-9 ani; 10-14
ani; Premii de participare și Marele Premiu. Extragerea câștigătorilor se va face de către
participanți aleși aleatoriu din public.
Premiile ce se vor acorda de Ziua Copilului vor fi expuse în fața scenei: triciclete,
trotinete, biciclete, perechi role, skateboard-uri, seturi palete badminton, mingi baschet,
palete tenis de câmp, mingi fotbal, rucsacuri, ghiozdane complet echipat, penare complet
dotate, cărți de colorat, seturi culori, figurine (păpuși), mașini, jocuri, caiete matematică +
dictando, puzzle-uri.
Regulamentul evenimentului poate fi găsit pe site-ul Primăriei municipiului Slatina la
adresa: http://www.primariaslatina.ro/images/dispozitii/h_136_090517.pdf

