
ZAPROSZENIE NA WOŚPOWĄ IMPREZĘ          

 

Drodzy Rodzice, Uczniowie, mieszkańcy Banina,  

W niedzielę 29 stycznia kolejny 31 Finał WOŚP będzie grał w naszej szkole. Po 

trzech latach wracamy w wielkim stylu, aby zintegrować mieszkańców Banina, 

świetnie się bawić ale przede wszystkim walczyć o nasze zdrowie!!! Hasło, które 

będzie nam towarzyszyć podczas 31 Finału WOŚP to: 

Chcemy wygrać z sepsą!  Gramy dla wszystkich - małych i dużych! 

Harmonogram jest bardzo bogaty i tak: 

1. Zaczynamy  biegiem na terenach sportowych SP Banino START  

o godzinie 12.00. Całe wpisowe przeznaczone jest na szczytny cel 31 

Finału WOŚP!!!! Można biegać indywidualnie, razem z dziećmi, całą 

rodziną, jeśli będzie śnieg można ciągnąć dzieci na sankach. Można też 

przetańczyć lub przespacerować cały dystans Mili Morskiej (1852 

metry)!!! Forma pokonania dystansu jest dowolna!! 

 Dozwolone przebrania, a że motywem 

przewodnim Finału WOŚP w Baninie będą Flamingi, liczymy na Waszą 

inwencję twórczą!! Będziemy się bawić sportem i pomagać 

potrzebującym!! 

Link do zapisów: 

https://elektronicznezapisy.pl/event/7733.html 

Na uczestników czekają pamiątkowe medale, ciepły posiłek i upominek.  

2. Następnie na hali sportowej od godziny 13.00 zaczynamy wielką 

imprezę z wieloma atrakcjami między innymi zobaczymy i posłuchamy: 

 młodych uzdolnionych artystów z Szkoły Artystycznej PortArt, 

 młodych uzdolnionych artystów z KS ARABESKA 

 koncertu orkiestry milusińskich ze Szkoła Artystycznej 

EduArt&Fun 

 śpiewających uczniów Szkoły Podstawowej w Baninie 

 zespołu "Po godzinach" 

https://elektronicznezapisy.pl/event/7733.html?fbclid=IwAR2YaKXKlRBjLKKLzVf5LjMAtaUud05SJDVRxJSGvUAQbRtTXL4FKGRDI3Q


 zespołu „Kręgiel Band” 

Będą także Harcerze z OKEANIDA – NAJLEPSZEGO Szczepu Harcerskich 

Drużyn Wodnych na Pomorzu, którzy przygotowali sporo atrakcji związanych  

z ich specjalnością – żeglarstwem. 

Nie zabraknie atrakcji dla maluszków – DMUCHANIEC, POPCORN, niespodzianki…  

Loteria, sklepik, licytacje z cennymi rzeczami (zapowiedzi można znaleźć na 

stronach na FB - RADY SOŁECKIEJ BANINO), FOTOBUDKA itp……. 

Nie można nie wspomnieć o pysznościach: grochóweczka, grill, kanapeczki ze 

smalcem i ogórkiem oraz inne dobrości przygotowane prze Koła Gospodyń 

Wiejskich z Miszewa, Tuchomia i Chwaszczyna. Nie zabraknie również słodkości, 

ciast i ciasteczek przygotowanych przez Rodziców naszych uczniów. 

Na koniec zdradzić należy Gwiazdy, które będziemy gościć w naszej szkole: 

Fisher to zespół założony przez Piotra Stawowczyka. Przed laty niezwykle 

popularny i znany z takich hitów jak "Jeszcze", "Wyrafinowana", „Twoje łzy”, 

„Masz to co chcesz”, „Tęsknota”, „Żal”.   

Fisher znany jest z bardzo dobrych występów scenicznych. Wybierając się na 

imprezę, w której bierze udział mamy zagwarantowany niesamowity i wspaniały 

show. 

Natalia Capelik-Muianga to wokalistka młodego pokolenia. Laureatka wielu 

konkursów wokalnych, m.in. Konkursu Piosenki Jacka Cygana oraz Konkursu 

Piosenki Seweryna Krajewskiego. Natalia jest finalistką 8 edycji programu „MAM 

TALENT” TVN oraz ćwierćfinalistką 9 edycji „THE VOICE OF POLAND”. 

I na sam koniec tradycyjnie około godziny 20.00 zapalimy "Światełko do nieba" 

Podczas imprezy będziemy bezpieczni ponieważ niezastąpieni druhowie z OSP 

Banino  będą z nami. W tym roku przygotowali niespodziankę - pokaz statyczny 

sprzętu, którym dysponują a także wspólnie z MDP przy OSP Banino  

i ESKUMED przeprowadzą pokazy i szkolenia z udzielania pierwszej pomocy.  

 

I na koniec szczególne zaproszenie dla nas nagrane prze Jurka Owsiaka: 

https://www.facebook.com/watch/?v=656736272863955&ref=sharing 

                                    SERDECZNIE ZAPRASZA 

                                       Szef Sztabu Małgorzata Lewińska 

Do zobaczenia  

 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=656736272863955&ref=sharing

