Székesfehérvári Otthon Segítünk Alapítvány
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1. oldal, összesen: 2 oldal

Támogatás

Önkéntesek

Hírek
Történelmi mesés várlátogatás a Bory
-várban Szent Istvánnal
Idén is megrendezésre kerül...
Manócska Játszóház
Minden szerdán szeretettel...
Tájoló tréning
Minden 14-18 év közötti fiatalt szeretettel
várunk ...
Fészekrakók klub
Ha szeretnél családot alapítani...
Háztűzörzők klubja
A családi tűzhely melege...
Mozaik családok
Elvált szülőként...

Történelmi mesés várlátogatás a Bory-várban Szent Istvánnal
Idén is megrendezésre kerül a kisgyermekes családok által méltán várva-várt
Mesés várlátogatás a Bory-várban.
A várlátogatáson egy Jótündér segítségével elrepülhetünk Szent István király
korába, életre keltjük az akkori történeteket, szokásokat.
Ilyen módon segíthetünk Istávnnak megkérni Gizella kezét, vadászaton vehetünk
részt, illetve koronát kérhetünk II. Szilveszter pápától István részére. A 18
helyszín mindegyikén olyan feladatot kapnak a gyerekek, ami már 2 éves kortól
(kis segítséggel) megoldható és élvezhető, de a nehezebb szintű változatait még
a kisiskolások is élvezik. A gyermekek minden helyszínen szüleikkel együtt
játszhatnak, az elvégzett feladatokért mesefigurás pecsétet kapnak egy
Utilapura.
Megelevenített témák és történetek:
- Törvénykönyv készítése
- Koronázás
- Templom építés
- stb...
Ezen helyszínek mellett kiegészítő
gyermekeknek és szüleiknek:
- arcfestés
- kézműves asztalok
- mesemondás

programokkal

is

kedveskedünk

a

A rendezvényen a részvétel ingyenes, de a belépéshez regisztráció szükséges!
A rendezvény időpontja: 2013. június 16. vasárnap 9 órától 14 óráig
A rendezvény helyszíne: Székesfehérvár, Bory-vár és Bory tér
A rendezvényen megtalálható információs ponton, illetve a belépési helyszíneken
munkatársaink és önkénteseink bármilyen kérdéssel/kéréssel kapcsolatosan
szívesen állnak rendelkezésre.
A rendezvény ideje alatt a Székesfehérvári Otthon Segítünk Alapítvány
munkatársai és önkéntesei alapítványi emblémával ellátott kitűzőt, illetve pólót
viselnek. Bármilyen kérdés, illetve probléma esetén forduljon hozzájuk
bizalommal.
A rendezvény területén okozott bármilyen szándékos rongálás teljes kártérítési
kötelezettséget von maga után!
A rendezvény ideje alatt az autóval érkezők számára külön parkolóhelyeket nem
tudunk biztosítani, ezért kérjük, hogy a környéken lakók nyugalmára való
tekintettel legyenek szívesek megválasztani a parkolóhelyeiket. Javasoljuk a helyi
tömegközlekedés használatát.

Programok
9:00 Megnyitó
9:00-14:00 Részvétel a programokon
14:00 Programzárás
A programváltoztatás jogát fenntartjuk

Hasznos információk
Helyszín - Térkép
Parkolás
A helyszín mellett külön parkolóhelyet nem
tudunk biztosítani, a környezo utcákban lehet
parkolni.
Ajánljuk a helyi tömegközlekedést a 26, 26A, 31
és 32 buszjáratokkal
Megközelítés autóval
Budapest felől: M7-es autópálya 60.km (62-es út)
- letérés Székesfehérvárra - 7.sz. út - Fiskális út Máriavölgy utca
Veszprém felől: 8-as út - Székesfehérvár - 7.sz.
út - 811.sz. út - Túrózsáki út - Máriavölgy utca
Balaton felől: M7-es autópálya 60.km (62-es út) letérés Székesfehérvárra - 7.sz. út - Fiskális út Máriavölgy utca

Együttműködő partnereink
SZÉNA Egyesület a családokért
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Székesfehérvári Otthon Segítünk Alapítvány
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Székesfehérvár MJV Önkormányzat

Ön csak akkor jogosult a rendezvényre történő
belépésre, ha belépéskor regisztrál és elfogadja a
Mesés várlátogatás házirendjét és biztonsági
rendszabályait, valamint tudomásul veszi, hogy
annak betartását a rendezők ellenőrzik.

CERBONA
Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola
Székesfehérvári Városi Polgárőr Egyesület

Képi- és hangfelvételek
A rendezvényre történő belépéssel Ön elfogadja,
hogy a rendezvényről képi, illetve hangfelvétel
készülhet amely a Székesfehérvári Otthon
Segítünk Alapítvány, valamint a médiapartnerink
weboldalán megjelenhet. Minden résztvevő, aki a
felvételeken feltűnik, csak a beleegyezésével
nevesíthető, viszont semmilyen követeléssel nem
élhet
a
felvétel
készítőivel
vagy
a
rendezvényszervezőkkel szemben.

Humán Szolgáltató Intézet
A Szabad Művelődés Háza
Felsővárosi Óvoda
Szivárvány Óvoda
Füredi Szabó Pál mesemondó

Biztonság
A rendezvény területére bármely, mások testi
épségét veszélyeztető tárgyat bevinni tilos!
Minden résztvevo csak saját felelősségre vehet
részt a programokon, illetve hajthatja végre a
játékos feladatokat.
Kérjük óvja mások egészségét, testi épségét és
biztonságát.
A közönséget, illetve az Alapítvány munkatársait
és önkénteseit megbotránkoztató, zaklató vagy
agresszív magatartást tanusító személyeket a
rendeok a rendezvény területérol kivezethetik és
véglegesen kitilthatják.
Talált tárgyak
Kérjük, hogy a talált tárgyakat az Információs
pultnál adják le, elveszett tárgyaikat pedig
ugyanezen helyen kereshetik a rendezvény ideje
alatt.
Talált
tárgyakkal
kapcsolatosan
a
rendezvényt követoen, 2013. július 31-ig az
Alapítvány munkatársaihoz fordulhatnak (06-30540-7251, szekesfehervar@otthonsegitunk.hu).
Egyéb
A rendezvényen a rendezők írásbeli engedélye
nélkül tilos bármiféle kereskedelmi vagy
reklámtevékenységet
folytatni,
szórólapokat,
illetve termékmintákat osztogatni.
Kérjük a rendezvény helyszínén és környékén
mellőzzék a hangoskodást és szemetelést. A
rendezvény helyszínein kijelölt szemetesek állnak
rendelkezésre.
A szabadon hagyott értékekért felelősséget nem
tudunk vállalni.

További információk
Amennyiben további információra
elérhetőségeken állunk rendelkezésére:

van

szüksége,

az

alábbi

Cím: 8000. Székesfehérvár Fürdő sor 3.
Tel: 30-540-7251
E-mail: szekesfehervar@otthonsegitunk.hu
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