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Materiał prasowy Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego

Dzień otwarty programu „Chodź na łyżwy” w Łodzi - sobota 6 kwietnia
Bezpłatne zajęcia nauki jazdy na łyżwach, gry, animacje, pokazy Mistrzów Polski
W sobotę 6 kwietnia, w godzinach 12.45 - 15.30 na lodowisku Bombonierka mieszczącym się przy
ulicy Stefanowskiego 28 w Łodzi odbędzie się dzień otwarty programu „Chodź na łyżwy”. To
ogólnopolskie przedsięwzięcie organizowane jest przez Polski Związek Łyżwiarstwa Figurowego przy
współpracy z PGE Energia Ciepła SA. Program dofinansowany jest ze środków Ministerstwa Sportu i
Turystyki.
Już w najbliższą sobotę lodowisko Bombonierka w Łodzi stanie się areną dnia otwartego sztandarowego
programu popularyzatorskiego prowadzonego przez PZŁF. Podczas dnia otwartego projektu „Chodź na
łyżwy” będzie można spróbować swoich sił na łyżwach pod czujnym okiem licencjonowanych trenerów.
Wydarzenie pokazami uświetnią Mistrzowie Polski z Łódzkiego Towarzystwa Łyżwiarstwa Figurowego,
Miejskiego Klubu Łyżwiarskiego w Łodzi oraz MUKS Walley Synchron Dance Łódź, a także utalentowane
dzieci ze szkoły podstawowej nr 46 w Łodzi.
Zajęcia będą prowadzone w pięciu turach, które rozpoczną się o godzinie 12.45. Harmonogram:
12.45 - 13.15 pierwsza grupa
13.15 - 13.45 druga grupa
13.45 - 14.15 trzecia grupa
14.15 - 14.30 pokazy
14.30 - 15.00 czwarta grupa
15.00 - 15.30 piąta grupa
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O 14.15 wszyscy, którzy sobotę zechcą spędzić łyżwiarsko, będą mogli zobaczyć w akcji wielokrotnych
medalistów Mistrzostw Polski. Przez cały czas trwania dnia otwartego profesjonalni trenerzy będą
prowadzić zabawy i animacje.
Rejestracja wystartuje o godzinie 12.15.
Wstęp i udział w zajęciach jest bezpłatny, na miejscu będzie można wypożyczyć łyżwy.
Link do zapisów: https://forms.gle/C7sRwBgHoH6dgBaW8
- Po sukcesie dnia otwartego w Gdańsku, który odbył się niespełna miesiąc temu, jestem przekonany, że
w Łodzi też będziemy się bawić równie znakomicie, a grono odwiedzających lodowisko Bombonierka
będzie bardzo liczne. Wielką satysfakcję sprawia nam dzielnie się naszym entuzjazmem i radością jednymi z podstawowych cech i wyróżnikami łyżwiarstwa figurowego. Mimo, że na dworze jest już
wiosennie, to program Chodź na łyżwy nie zwalnia tempa. Będzie można się o tym przekonać już w
sobotę w Łodzi. - powiedział Jacek Tascher, prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego.
W Łodzi w programie „Chodź na łyżwy” biorą udział cztery kluby:
Miejski Klub Łyżwiarski w Łodzi
Łódzkie Towarzystwo Łyżwiarstwa Figurowego
MUKS Walley Synchron Dance
UKŁ SP 46 Łódź
Kontakt dla mediów:
chodznalyzwy@pfsa.com.pl
+48 518 964 605, +48 667 484 197
Zdjęcia do wykorzystania:
dzień otwarty w Gdańsku:
https://photos.app.goo.gl/ZEnPE93FZn8jVqeY9
inne zdjęcia:
https://photos.app.goo.gl/ULC2S2GyhzTbQ3jA7
https://photos.app.goo.gl/CB1craNQAh6pWiEV8
warunek wykorzystania - podpisanie zdjęć: PZŁF, www.pfsa.com.pl
Program Chodź na łyżwy
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Program organizowany przez Polski Związek Łyżwiarstwa Figurowego we współpracy z Ministerstwem
Sportu i Turystyki ma na celu popularyzację łyżwiarstwa, jako sportu, który może uprawiać każdy,
niezależnie od wieku, w szczególności dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Korzyści dla zdrowia i rozwoju
emocjonalnego są bardzo szybko zauważalne, dlatego nie zwlekaj i po prostu – chodź na łyżwy!
www: chodznalyzwy.pl
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