Informacja prasowa
Kraków, 17 stycznia 2018 r.

DZIEŃ BABCI I DZIADKA W BONARCE
Z okazji Dnia Babci i Dziadka 22 stycznia o godz. 11:00 w Bonarce odbędzie się zabawa dla juniorów
i seniorów. Na jej uczestników będzie czekało mnóstwo atrakcji m.in.: trening z mistrzem świata
w kickboxingu, zajęcia fitness, koncert muzyczny oraz warsztaty plastyczne. Wydarzenie ma charakter
proedukacyjny, zachęca do wymiany doświadczeń między pokoleniami, ruchu i kreatywności.
Bonarka wspólnie z SIEMACHA Spot proponują na Dzień Babci i Dziadka szereg atrakcji dla seniorów oraz
ich rodzin. W celu propagowania aktywności fizycznej wśród osób starszych odbędą się zajęcia fitness
prowadzone przez profesjonalnego instruktora oraz pokazowy trening kickboxerski z Kamilem Dziadkowicem - Mistrzem Świata UFR Kickboxing 2018 i Wicemistrzem Świata K1 2018. Oprócz tego zostaną
przygotowane zajęcia muzyczno-ruchowe z wykorzystaniem BUM BUM RUREK.
Podczas warsztatów plastycznych juniorzy oraz seniorzy będą mogli wykazać się kreatywnością. Zostaną
przygotowane m.in.: stoiska do projektowania fantazyjnych kompozycji kwiatkowych, ozdób doniczkowych i laurek. Własnoręcznie zrobione upominki będzie można wręczyć najbliższym albo zachować na
pamiątkę wspólnej zabawy.
Pomiędzy poszczególnymi atrakcjami Dnia Babci i Dziadka w Bonarce odbędzie się występ zespołu muzycznego złożonego z wychowanków SIEMACHA Spot Bonarka. Ostatnią atrakcją tego dnia będzie Duo
Quiz, w którym juniorzy i seniorzy będą musieli się wykazać międzypokoleniową współpracą. Dla najlepszych duetów zostaną przygotowane nagrody.
Dzień Babci i Dziadka odbędzie się na placu przy fontannie. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.
Harmonogram atrakcji:
11:00 Fitness dla Seniorów
11:30 Kickboxing- zajęcia pokazowe
12:00 Warsztaty plastyczne
12:30 Występ zespołu muzycznego
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13:00 Fitness dla Seniorów
13:30 Kickboxing- zajęcia pokazowe
14:00 Warsztaty plastyczne
14:30 Występ z zaangażowaniem publiczności" bum bum rurki"
15:00 Duo Quiz - zespół Senior i Junior razem w akcji

BONARKA I NEPI ROCKCASTLE PLC
Właściciel Bonarki NEPI Rockcastle plc jest wiodącym inwestorem oraz deweloperem nieruchomości komercyjnych
w Europie Środkowo-Wschodniej, którego akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Johannesburgu oraz Amsterdamie. Znajduje się również w pierwszej dziesiątce firm z branży nieruchomości komercyjnych w kontynentalnej Europie pod względem wartości rynkowej. Firma posiada jeden z największych portfeli nieruchomości
w Rumunii, Polsce oraz na Słowacji, a także wyraźnie zaznacza swoją obecność w Chorwacji, Czechach oraz Serbii.
Bonarka to wielofunkcyjne centrum miejskie, powstałe na obszarze 19 ha poprzemysłowych terenów dawnych
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zakładów chemicznych w krakowskiej dzielnicy Podgórze. Na ponad 92 tys. m powierzchni użytkowej znajduje się
230 punktów handlowo-usługowych i restauracji, w tym Auchan, Leroy Merlin, Media Expert oraz kino Cinema City jeden z największych multipleksów kinowych w Polsce. Do dyspozycji klientów jest bezpłatny parking, mogący pomieścić 3200 samochodów. Ponadto na terenie Bonarki znajduje się jeden z pierwszych na świecie ośrodków edukacyjno-wychowawczych w centrum handlowym: „Siemacha Spot”. Zarządcą obiektu jest firma APSYS.
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