SIEMACHA Spot Camp
Pierwszy krakowski Festiwal Kreatywności
W niedzielę, 16 czerwca, na pl. Jana Nowaka Jeziorańskiego tuż obok Galerii
Krakowskiej wyrośnie Miasteczko Stowarzyszenia SIEMACHA, czyli SIEMACHA Spot Camp
– Festiwal Kreatywności dla dzieci i młodzieży.
W rozstawionych namiotach będą prowadzone liczne warsztaty. W namiocie artystycznym,
ART MACHINE, każdy będzie mógł wziąć udział w tworzeniu balonu solarnego, zajęciach
decoupage, czy wyprodukować własny breloczek. Dla najmłodszych przygotowaliśmy zajęcia
z malowania twarzy. Namiot edukacyjny, LEONARDO, to laboratorium wiedzy, doświadczeń
i ciekawostek naukowych. Będą się w nim odbywać jednocześnie cztery turnieje: szachowy, scrabble,
eurobiznes i rumikub oraz liczne turnieje edukacyjne. Przez cały dzień ze sceny będą dobiegać mocne
gitarowe brzmienia zespołów SIEMACHY.
Dla wszystkich zainteresowanych dostępny będzie również namiot informacyjny – info SPOT,
w którym będzie można zapoznać się z działalnością Stowarzyszenia SIEMACHA w zakresie oferty
nowoczesnych „podwórek”, aktualnych promocji Centrów Rozwoju Com-Com Zone, zapisów do
Akademii Sportu PROGRES Jerzego Dudka, a także bezpłatnej pomocy terapeutycznej Krakowskiego
Instytutu Psychoterapii.
Podczas festiwalu będzie można wziąć udział w wielu aktywnościach sportowych, pod okiem
wykwalifikowanych instruktorów z Centrów Rozwoju Com-Com Zone, m.in. step aerobic, zumba,
spinning, breakdance flash mob, a także w zabawach przygotowanych przez najstarszych
wychowanków Stowarzyszenie SIEMACHA: twister, klanza, gra w klasy oraz gumę.
Na zakończenie na koncertową scenę zawita znakomity zespół PRESENT PERFECT, który
słynie z gry największych przebojów polskiego oraz światowego rocka. Partnerami projektu są
Galeria Krakowska oraz agencja Studio 2.
Serdecznie zapraszamy! Wstęp wolny!

PROGRAM FESTIWALU:
12.00 – Rozpoczęcie
12.55 – Koncert zespołu SIEMACHA Spot Bonarka
13.15 – Pokaz taneczny
SIEMACHA Spot Ptaszyckiego
13.25 – Flash Mob, gry podwórkowe
14.15 – Koncert zespołów
SIEMACHA Spot Tarnów i Kozłówek
14.50 – Występ grupy breakdance
15.05 – Koncert zespołu
SIEMACHA Spot Ptaszyckiego

15:35 – Pokazy i treningi: Step aerobic,
Zumba, Spinning, dance aerobic
17:20 – Prezentacja Akademii Sportu PROGRES,
konkurs żonglerki
*
*
*
16:00 – Trening otwarty Akademii Sportu
PROGRES
17:55 – Koncert zespołów SIEMACHA Spot
Mogilska i SIEMACHA Spot Długa
18:40 – 19:30 – Koncert finałowy: Present Perfect

Stowarzyszenie SIEMACHA od blisko dwudziestu lat tworzy silne społeczności
młodzieżowe, które korzystają z sieci placówek edukacyjnych, sportowych i terapeutycznych.
To największa w Polsce organizacja społeczna, którą wyróżnia silna tożsamość ideowa
i wyraźna struktura instytucjonalna. Każdego dnia Stowarzyszenie zapewnia opiekę ponad
3 tys. wychowanków, którzy pod okiem pedagogów budują trwałe relacje rówieśnicze,
zdobywają nowe umiejętności i uczą się odpowiedzialności. W ramach organizacji działają 24
placówki, w tym placówki dzienne – SIEMACHA Spot; placówki całodobowe – SIEMACHA
Spot 24/7; obiekty sportowe – Centra Rozwoju Com-Com Zone oraz oddziały terapeutyczne
Krakowskiego Instytutu Psychoterapii.
Więcej informacji:
www.siemacha.org.pl
www.facebook.com/siemacha
Kontakt dla prasy:
Dominik Rogóż
+ 48 600 001 474
d.rogoz@siemacha.org.pl

