
 

 

 

                                                                                              Szanowni Państwo, 

                                                                               Drodzy Rodzice, 
                                                                 

Zapraszamy na piknik rodzinny z latawcem w tle pod hasłem  
„150 LAT SPÓŁDZIELCZOŚCI SPOŻYWCÓW W POLSCE”: 

Święto Latawca „Społem” PSS – VI Wyszkowski Festiwal Latawcowy,  
organizowany 21 września 2019 roku  przy restauracji „Wyszkowianka”  

                                       Program imprezy: 
10.00 – 12.30 rejestracja uczestników i rozgrywanie zawodów, 
11.00 – 14.00 zabawa przy muzyce, grill dla wszystkich.  
13.00 – 14.00 zakończenie zawodów,  wręczenie nagród zwycięzcom, 

                                  Sponsorami imprezy są: 

Burmistrz Wyszkowa -  Grzegorz Nowosielski 

Prezes „Społem” PSS w Wyszkowie – Jadwiga Tofel 

Patronat medialny „Wyszkowiak” - Justyna Pochmara, Andrzej Morka 

Sędzią głównym zawodów jest Jan Hryniewicz Członek Rady Nadzorczej „Społem” PSS   

w Wyszkowie.  

 

                      W imieniu Rady Nadzorczej i  Zarządu „Społem” PSS w Wyszkowie  serdecznie 

zapraszamy do udziału w pikniku rodzinnym z okazji Święta Latawca w „ Społem” PSS  

w Wyszkowie pod hasłem „150 lat spółdzielczości spożywców w Polsce” 

 Postaramy się aby ten dzień był jak najlepszą kontynuacją pięknej  polskiej tradycji 

zabawy z latawcem nie tylko dzieci ale i osób dorosłych. 

 W zawodach latawcowych razem z dzieckiem może  uczestniczyć opiekun (rodzice , 

dziadkowie, rodzeństwo, przyjaciele). Każdy z uczestników zawodów ma możliwość 

dwukrotnego zaprezentowania swojego latawca w locie. Osoby dorosłe mogą 

samodzielnie startować w kategorii latawców open i fabrycznych, 

  W trakcie trwania zawodów latawcowych dla  najmłodszych uczestników pikniku  

przygotowaliśmy liczne atrakcje (pneumatyczną zjeżdżalnię, zamek, itp.,) 

 Każdy uczestnik zawodów  za udział w zabawie otrzyma  rzeczową nagrodę 

niespodziankę. Zwycięzcy  zawodów  zgodnie z regulaminem,  otrzymają dodatkowe 

nagrody w poszczególnych kategoriach, 

 O zwycięstwie w klasyfikacji drużynowej placówek oświatowych decyduje suma 

punktów uzyskanych przez uczniów reprezentujących placówkę i członków rodzin 

(jeżeli wystąpią indywidualnie).  

 Wszystkich  uczestników, zapraszamy do degustacji potraw z grilla oraz ciast, kawy, 

herbaty, napojów   z bogatej oferty  dostępnej na co dzień w placówkach „Społem” 

 W trakcie trwania imprezy w restauracji Wyszkowianka można będzie spożyć posiłek 

z piknikowego menu z 50% rabatem. 

Przykładowe modele latawców są do obejrzenia w sklepie „Lux” „Społem” PSS                    

w Wyszkowie ul. 11 Listopada 28 i tam można zakupić materiały niezbędne do zbudowania 

latawców.  Instrukcję wykonania latawca oraz regulamin zawodów można pobrać z strony 

internetowej    http://www.wyszkow.spolem.org.pl. Dodatkowo gotowe fabryczne latawce są 

do nabycia w sklepach „Społem” PSS w Wyszkowie: Rosa” ul. Geodetów 76, Lux”               

ul. 11 Listopada 28, „Krasnal” ul.  Sowińskiego 61. 

http://www.wyszkow.spolem.org.pl/


 

 

     W dniu 17 września  w biurze Spółdzielni (ul. Sowińskiego 61) w godz.15.00-18.00, 

planowane jest spotkanie instruktarzowe z sędzią głównym zawodów – Janem 

Hryniewiczem. 

Obowiązuje rejestracja chętnych do udziału w spotkaniu instruktażowym pod nr 

tel.504-280-856 do dnia 16.09.2019r. do godz. 12.00. 

 

        Dobrej zabawy życzy Zarząd „Społem” PSS w Wyszkowie        


