WAKACJE W MIEŚCIE
Kto na wakacje zostaje w mieście, niech się nie martwi. Będzie co robić.
Przynajmniej jeśli tym miastem jest Gdynia. Oferta dla najmłodszych, trochę
starszych i młodzieży jest w tym roku bardzo bogata.
AKTYWNE LATO:
Jak co roku, lato w Gdyni będzie można spędzić aktywnie. Przez całe wakacje na Plaży
Śródmieście odbywać się będą turnieje sportowe. Powstanie również kącik malucha.
 Od 16 czerwca do 2 września trwać będą plażowe zmagania w różnych
dyscyplinach sportowych;
 W ciągu każdego tygodnia (z wyłączeniem tego, w który odbędzie się Aerobaltic, 1718 sierpnia) rozgrywane będą turnieje młodzieżowe (beach soccer, rugby,
siatkówka);
 W każdy weekend turniej open w siatkówce (kobiet, mężczyzn i mieszane) oraz
beach soccerze;
 Na najlepszych czekają nagrody pieniężne i rzeczowe;
 W lipcu planujemy wystartować z kącikiem malucha, tak by wraz z rozpoczęciem
wakacji można było przenieść się ze szkół i przedszkoli na plażę;
 Kącik malucha funkcjonować będzie w godzinach 10:00-18:00 przez 7 dni w
tygodniu.
 W ramach kącika m.in.: animacje i konkursy, zumba, zajęcia plastyczne, strefa
odpoczynku;
 „Aktywne lato” zwieńczy tradycyjny festyn „Pożegnanie wakacji” (28 sierpnia).
WAKACJE …W SZKOLE? CZEMU NIE!
Oferta półkolonii i zajęć w okresie wakacji w ramach jest bardzo ciekawa i różnorodna.
Jest w czym wybierać.
1. Szkoła Podstawowa Nr 52, ul. Okrzei 6
1. Wakacyjna Akademia Kreatywności - trening zadań zespołowych, budowanie
konstrukcji z różnych materiałów i badanie ich wytrzymałości (25.06-06.07.2018)
2. Klub Filmu Angielskiego- nauka języka poprzez film (25.06-6.07.2018)
3. Origami modułowe, zajęcia ruchowe, grafika komputerowa (25.06-6.07.2018)
2. Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Cechowa 22
1. zajęcia teatralne (27.08-31.08.2018)
2. zajęcia sportowe (25.06-29.06.2018)
3. zajęcia plastyczne (25.06-29.06.2018)
4. zajęcia muzyczne (27.08-31.08.2018)
3. Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Grabowo 2
1. DIY- warsztaty tworzenia biżuterii (2.07-05.2018; 09.07-12.07.2018)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

taniec (25.06-06.07.2018)
zajęcia gry na instrumentach klawiszowych (27.08-31.08.2018)
nauka gry na gitarze (9.07-13.07.2018; 27.08-31.08.2018)
warsztaty wokalne (02-13.07.2018; 20-31.08.2018)
warsztaty rękodzielnicze (25.06; 26.06; 02.07; 03.07.2018)
zajęcia dla najmłodszych (25-29.06.2018)
gimnastyka buzi i języka (28.06; 02-05.07.2018)
szachy (02.07-13.07.2018; 27.08-31.08.2018)

4. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. Legionów 27
1. Zajęcia sportowe- koszykówka, siłownia, piłka siatkowa/badminton, tenis stołowy
(25.06-6.07.2018)
5. Zespół Wczesnej Edukacji Nr 1, ul. Wiczlińska 33
1. Zajęcia rekreacyjno-sportowe, plastyczne, warsztaty (02-13.07.2018, 16-27.07.2018)
6. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, ul. Staffa 10
1. Letnia turystyka (25-29.06.2018, 2.07-6.07.2018)
2. Zajęcia ogólnorozwojowe, aktywności psychoruchowe (25.-29.06.2018)
7. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, ul. Nagietkowa 73
1. Zajęcia plastyczne, komputerowe, świetlicowe, sportowe (25.06-6.07.2018)
2. Zajęcia informatyczne wykorzystujące programy edukacyjne (25.06-6.07.2018)
3. Zajęcia sportowe i rekreacyjno- turystyczne (25.06-6.07.2018)
4. Zajęcia praktyczne- majsterkowanie (25.06-6.07.2018)
5. Aktywne formy świetlicowe (25.06-6.07.2018)
8. Szkoła Muzyczna I i II stopnia, Bp. Dominika 13a
1. "Wakacyjna muzyka na dętych i na smykach" (20-24.08.2018)
9. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1, ul. Płk. Dąbka 277
1. Wypoczynek dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz
sprzężoną, zajęcia rekreacyjne, warsztaty, wycieczki (25.06-29.06.2018)
10. Zespół Szkół Specjalnych Nr 17, ul. Witomińska 25/27
1. Zajęcia terapeutyczno-edukacyjno-rekreacyjne (23.07-27.07.2018, 30.0703.08.2018)
BIBLIOTEKA GDYNIA ZAPRASZA
Wspólne czytanie, rozgrywki gier planszowych, zajęcia plastyczne i ruchowe.
Biblioteka Gdynia zaprasza dzieci i rodziców na zajęcia w okresie wakacyjnym. W
lipcu i sierpniu zajęcia wakacyjne będą odbywały się w Bibliotece Obłuże, Mediatece
Pogórze, Bibliotece Pustki Cisowskie, Bibliotece Wzgórze Św. Maksymiliana,
Bibliotece Oksywie i Bibliotece Chylonia „Pod Żabką”.
Lato w Bibliotece Obłuże (ul. Boisko 6)
Poranki filmowe dla dzieci
Lipiec i sierpień – wtorki i piątki, godz. 10:00-11:30
Lubisz oglądać bajki i filmy? Chcesz spędzić czas w kinowej atmosferze, zajadając popcorn?
Zapraszamy dzieci od 7 roku życia na wyjątkowe seanse filmowe do Kina w Bibliotece
Obłuże!
Kreatywne lato
Lipiec i sierpień – czwartki, godz. 12:00-13:30

Zapraszamy dzieci od 7 roku życia na zajęcia literacko-plastyczne. W programie: głośne
czytanie, gry i zabawy integracyjne, niecodzienne warsztaty plastyczne (m. in. tworzenie
kolorowych obrazów z korali Pyssla, praca z piaskiem kinetycznym, teatrzykiem Kamishibai,
rzeźby z odlewów gipsowych i wiele innych).
Kino w Bibliotece Obłuże
Lipiec i sierpień – poniedziałki, godz. 17:30
Lubisz oglądać filmy? Chcesz spędzić czas w kinowej atmosferze, zajadając popcorn?
Przyjdź na poniedziałkowy seans do Kina w Bibliotece Obłuże! Zapraszamy młodzież i
dorosłych.
Rozgrywki gier planszowych
Lipiec i sierpień – środy, godz. 12:00
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na wspólne rozgrywki gier planszowych i
karcianych. Będzie można skorzystać z bogatej oferty gier dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Mediateka Pogórze (ul. Wadm. K. Porębskiego 21)
Planszówkomania - dla dzieci od 7 lat i młodzieży we wtorki i piątki w godz.10.00-12.00.
Biblioteka Pustki Cisowskie, (ul. Chabrowa 43)
W Filii Pustki Cisowskie codziennie o godz. 15 odbywać się będą "Wakacje w bibliotece"Quizy, konkursy, zagadki, rebusy, kolorowanki. Dla dzieci lat 6 - 13.
Każdy czwartek godz. 15.00- "Podróże po literaturze'- czytanie bajek o tematyce wakacyjnej.
Zapraszamy rodziców i dzieci do lat 7.
Biblioteka Wzgórze Św. Maksymiliana (ul Bpa Dominika 3)
Dzień analogowy
W każdy wakacyjny wtorek (do 14.08), od 12.00 do 16.00 , zapraszamy na dzień z
planszówkami, kalamburami i grami zręcznościowymi.
/W tym dniu dostęp do PS będzie utrudniony/
Turniej gier na PS
Zapraszamy wszystkich chętnych w środę, 25.07, od 12.00 do 16.00, na turnieje gier na
PlayStation. Zagramy m.in. w Minecraft, FIFA i Sport Champions. Zostań mistrzem gry!
Wzgórze kreatywne
12.07 i 09.08 (czwartki) , 14.00-16.00
Zajęcia plastyczne dla małych i dużych.
Poszukiwacze legend – gra biblioteczna
27.07, piątek, 10.00-14.00
Znajdź skarb ukryty między woluminami. Obowiązują zapisy.
Small talk
W każdy poniedziałek o 17.00 (do 14.08), zapraszamy młodzież i dorosłych na konwersacje
z języka angielskiego
Wakacyjna Biblioteka w Bibliotece Oksywie (ul. Podchorążych 10 A)
Przez lipiec i sierpień Biblioteka Oksywie zaprasza na następujące zajęcia
- w poniedziałki
zapraszamy na rozgrywki na PlayStation
- we wtorki
trochę ruchu nie zaszkodzi! Zapraszamy do gry w gumę,
wygibajtusa
- w czwartki
zapraszamy na spotkania z grami planszowymi
- w piątki
zapraszamy do wspólnego układania puzzli
Zajęcia dla dzieci od lat 7, odbywać się będą w godzinach 14.00- 15.00.
Lato w Bibliotece Chylonia ”pod Żabką” (ul. Kartuska 20 B)

Zajęcia wakacyjne w Bibliotece Chylonia „pod Żabką” przeznaczone będą dla dzieci w
przedziale wiekowym 7- 12 lat, młodsze dzieci tylko pod opieką rodziców! i odbywać się
będą w miesiącu lipcu i sierpniu, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00
- 16.00. W programie tegorocznych letnich spotkań: głośne czytanie, zajęcia plastyczne,
ruchowe, gry planszowe. Wszystkich zainteresowanych i chętnych już teraz zapraszamy.
Wszystkie zajęcia są bezpłatne.
W okresie wakacyjnym (lipiec – sierpień) wszystkie biblioteki będą czynne w
następujących godzinach: poniedziałek 12.00 – 19.00, wtorek 10.00-17.00, środa 12.0016.00, czwartek 10.00-17.00, piątek 09.00 -16.00, sobota nieczynne

Kontakt dla mediów:
Dział Komunikacji Zewnętrznej
Biblioteka Gdynia
(58) 667-98-27
d.rybacki@bibliotekagdynia.pl

WAKACJE POD OKIEM PEDAGOGA
Ciekawe zajęcia dla dzieci, rodziców a nawet nauczycieli w wakacje organizuje
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Gdyni.
1.
PLANSZOFANIA - (dzieci w wieku od 7 do 11 lat)
Doskonała forma integracji, relaksu i wzajemnego poznania. Możliwość wczucia się w
nieznane dotąd role. Ponadto doskonalenie umiejętności społecznych oraz podejmowania
decyzji i podnoszenia odpowiedzialności za nie, a także rozwijanie wyobraźni, myślenia i
ćwiczenia pamięci podczas zabawy z grami planszowymi - prowadzące: Joanna Folejewska,
Izabela Łada
25.06.18r. - godz. 9.30-11.30
28.06.18 r. - godz. 9.30-11.30
02.07.18 r. - godz. 9.30-11.30
05.07.18r. - godz. 9.30-11.30
2.
PLANSZOFANIA MASTER - (nastolatki w wieku od 12 do 15 lat) Doskonała forma
integracji, relaksu i wzajemnego poznania. Możliwość wczucia się w nieznane dotąd role.
Ponadto doskonalenie umiejętności społecznych oraz podejmowania decyzji i podnoszenia
odpowiedzialności za nie, a także rozwijanie wyobraźni, myślenia i ćwiczenia pamięci
podczas zabawy z grami planszowymi - prowadzące: Joanna Folejewska, Izabela Łada
27.06.18r. - godz. 13.00-15.00
29.06.18r. - godz. 14:00-16.00
04.07.18r. - godz. 13.00-15.00
06.07.18r. - godz. 14.00-16.00
3.
WAKACJE Z ROBOTEM – NAUKA KODOWANIA - zajęcia dla uczniów klas I-III
szkoły podstawowej, których celem jest zapoznanie dzieci z podstawami kodowania i
programowania oraz rozwój myślenia logiczno-matematycznego. W programie spotkań:
praca z robotem Cubetto, trening koncentracji uwagi (urządzenie Mindwave), gry i zabawy
logiczno-matematyczne - prowadzące Dominika Reglińska, Karolina Podrażka
I grupa: 02.07.18r. - 04.07.18r. (3 dni) - godz. 9:00-12:00

II grupa: 06.08.18r. - 10.08.18r. (5 dni) - godz. 9:00-12:00
4. WAKACJE NA WESOŁO – zajęcia dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, których
celem jest urozmaicenie dnia poprzez udział w grach i zabawach, poszerzanie
zainteresowań; forma przyjemnego spędzenia czasu z rówieśnikami, prowadzące: Beata
Wojciechowska, Joanna Kubiak
25.06.2018r. i 28.06.2018r. (2 dni) - godz. 9:00-11:00
5. CIEKAWOSTKI O ZWIERZĘTACH – zajęcia dla uczniów klas I-III szkoły
podstawowej, których celem jest wzbogacanie wiadomości dzieci na temat zwierząt
żyjących w różnych rejonach świata, poznanie ciekawostek z życia zwierząt,
aktywizowanie myślenia poprzez analizowanie nowo poznanych treści, udział w
pogadankach, zabawach i ćwiczeniach tematycznych, prowadzące: Beata Wojciechowska,
Joanna Kubiak
20.08-24.08.2018r. (5 dni) - godz. 9.00-11.00
6. „RPG w PPP” – zajęcia dla młodzieży od 15 roku życia – spotkania z grą typu RPG.
Poprzez udział w rozgrywce w grze fabularnej uczestnicy będą mogli zobaczyć jak
komunikować się z innymi, podejmować trudne decyzje w grupie, współdziałać by osiągnąć
cel, a przede wszystkim twórczo i wesoło spędzić czas w wakacje – prowadzący: Andrzej
Pawełko, Mateusz Grygiel
03.07.18r. - godz.12:00 – 14:00
04.07.18r. - godz.12:00 – 14:00
05.07.18r. - godz. 9:00 – 13:00
06.07.18r. - godz. 9:00 – 11:00
7. WAKACYJNY KLUB FILMOWY - zajęcia dla młodzieży od 15 roku życia - każdego
dnia będziemy oglądać różne filmy i dzielić się refleksjami na ich temat. Będzie to doskonała
okazja do konstruktywnego i przyjemnego spędzenia wolnego czasu przy ciekawych
propozycjach filmowych, prowadzący: Andrzej Pawełko, Mateusz Grygiel
31.07.18r. - 01.08.18r. (2 dni) - godz. 12:00-15:00
ZAJĘCIA DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI
8.
MEDIACJE NA WAKACJE
Zapraszamy rodziców, nastolatków na spotkania mediacyjne, których celem jest to, aby
znaleźć takie rozwiązanie, które będzie satysfakcjonować obie strony.
Konflikt nie musi oznaczać kryzysu. Wręcz odwrotnie może być twórczy
i
budujący związek czy relację. Gdy ludzie się kłócą, to nie ma w tym nic złego. Najgorzej
jest wtedy, gdy już ze sobą nie rozmawiają. Negatywna może być tylko forma prowadzenia
rozmowy, wynikająca z silnych emocji bądź słabszych umiejętności porozumiewania się prowadzące: Izabela Derewicz-Czupryniak, Beata Gawenda-Kulczak
28.06.2018 godz. 15.00 - 18:00
16.08.2018 godz. 15.00 - 18:00
23.08.2018 godz. 15.00 - 18:00
30.08.2018 godz. 15.00 - 18:00
9. WAKACYJNA SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW
Wszystkiego w życiu można się nauczyć. Także tego, jak być skutecznym i empatycznym
rodzicem i wychowawcą. Zapraszamy na intensywny trening konkretnych technik, rozmów,
przykładów rozwiązywania konfliktów w relacjach Ja – Dziecko. Zajęcia mają charakter
warsztatowy, a ich celem jest doskonalenie kompetencji wychowawczych i poprawa relacji
dziecko-opiekun – prowadzące: Izabela Derewicz-Czupryniak, Mariola Cirson

25.06.18r. – 29.06.18r. (5 dni) godz.: 09.00-12.00
9.
PSYCHOLOGICZNY PUNKT KONSULTACYJNY DLA RODZICÓW
WYCHOWUJĄCYCH MAŁE DZIECI (od urodzenia do podjęcia nauki w szkole) prowadząca: Anna Kosecka
09.08.18r. - godz. 14:00-17:00
16.08.18r. - godz. 14:00-17:00
10. NOWOCZESNE TERAPIE TRUDNOŚCI SZKOLNYCH
Zajęcia edukacyjno-warsztatowe dla nauczycieli i rodziców o charakterze edukacyjnowarsztatowym, ich celem jest poznanie nowoczesnych terapii trudności szkolnych, takich
jak: EEG Biofeedback, Metoda Warnke, Mindwave itp - prowadzące: Marzanna Mróz,
Dominika Reglińska
22.08.18r. - godz. 10:00-13.00
11. ŻYCIE W MICIE. JAK ROZMAWIAĆ Z DZIECKIEM O SEKSIE? - konsultacje
indywidualne z psychologiem seksuologiem
prowadząca: Aneta Czajkowska
03.07.18 r. godz. 11:00
21.08.18 r. godz. 11:00
28.08.18 r. godz. 11:00
Udział w zajęciach jest bezpłatny!
Na wszystkie zajęcia obowiązuje rezerwacja telefoniczna – 58/6233139, 58/6673501
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2
ul. Opata Hackiego 13
81-213 Gdynia
www.ppp2gdynia.szablon.pl
TEATRALNE WAKACJE
W lipcu w Teatrze Miejskim (ul. Bema 26), pod hasłem PONIEDZIAŁKI TEATRALNE,
będą odbywać się warsztaty edukacyjne. Na dobry początek tygodnia będzie
zwiedzanie kulis sceny i zabawę w teatr dla najmłodszych skierowaną zarówno do
rodzin, jak i grup zorganizowanych.
Zajęcia prowadzi pedagog teatru Anna Zalewska-Uberman.


Spacery teatralne: zwiedzanie teatru od kulis połączone z żywą lekcją Teatru.

16 lipca w godz. 10.00-11.15 oraz 12.00-13.15 (dla rodzin)
23, 30 lipca w godz. 10.00-11.15 oraz 12.00-13.15 (dla grup zorganizowanych)


Teatralne abecadło dla najmłodszych: gry i zabawy, podczas których dzieci poznają
w praktyce teatralny alfabet (aktor, scena, kulisy, garderoba, kostium, rekwizyt, sufler,
antrakt, charakteryzacja etc.)

2, 9 lipca w godz. 10.00-11.15 oraz 12.00-13.15
Koszt zajęć: 5 zł os. / Bilety do nabycia w kasie Teatru/
Zgłoszenia: edukacja@teatrgombrowicza.art.pl
tel. 58 660 59 23

Więcej informacji na stronie:
www.teatrgombrowicza.art.pl oraz na fb Edukacja/Teatr Miejski
WAKACJE W EXPERYMENCIE
Jak najlepiej spędzić wakacje? Świetnie się bawiąc! EXPERYMENT zaprasza zatem w
lipcu i sierpniu na zabawę doprawioną szczyptą nauki.
Gdzie indziej możesz zobaczyć swój roztańczony szkielet, patrzeć oczami psa czy pszczoły,
zbudować magnetyczne serce, jak nie w centrum nauki EXPERYMENT? W wakacje, poza
stałymi atrakcjami wystawy, goście będą mieli okazję wziąć udział w dodatkowych
aktywnościach. A wszystko w cenie wejścia na wystawę!
BEZPIECZNIE NAD WODĄ – WEEKENDOWE WYDARZENIE SPECJALNE Z UDZIAŁEM
RATOWNIKÓW WOPR
30 CZERWCA – 1 LIPCA, GODZINA 12.00-16.00
Najważniejsze podczas wakacji jest bezpieczeństwo. Razem z ratownikami WOPR
edukatorzy EXPERYMENTU zadbają, aby każdy z odwiedzających poznał zasady
zachowania nad wodą.
Goście wezmą udział w pokazach udzielania pierwszej pomocy, dowiedzą się, jak reagować
w sytuacjach kryzysowych nad wodą oraz gdzie szukać pomocy. Atrakcją specjalną będą
psy-ratownicy, które dzięki swoim szczególnym predyspozycjom (węch i wytrzymałość) są
niezastąpione w poszukiwaniu zaginionych osób czy w holowaniu ludzi oraz sprzętu do
brzegu.
ROZSZYFRUJ EXPERYMENT - MOBILNA GRA NA WYSTAWIE OPARTA NA
ZAGADKACH ZWIĄZANYCH Z EKSPONATAMI
GRA DOSTĘPNA PRZEZ CAŁE WAKACJE
Kto wyruszy na poszukiwanie skarbu piratów korzystając z kodów QR niczym z kompasu?
Po pobraniu aplikacji, każdy, niezależnie od wieku, solo czy w grupie, będzie mógł wziąć
udział w wakacyjnej grze. Pytanie tylko czy wszystkim graczom uda się znaleźć słodki skarb
schowany wśród interaktywnych stanowisk?!?
EDU-WEEKENDY – WIDOWISKOWE POKAZY NAUKOWE ORAZ TEMATYCZNE
WARSZTATY PROWADZONE PRZEZ EDUKATORÓW EXPERYMENTU. FIZYKA
NAPRAWDĘ DA SIĘ LUBIĆ!
W KAŻDY WAKACYJNY WEEKEND O GODZINIE 13:00 ORAZ 15:00
Czy można zakochać się w nauce? Tak i to z wzajemnością. Wiedzą o tym edukatorzy
EXPERYMENTU - prawdziwi pasjonaci. Edu-weekendy, to nie tylko okazja, aby goście
przeprowadzili doświadczenia naukowe, dowiedzieli się ile kości ma człowiek, czy można
oszukać węch oraz skąd wzięła się nazwa czarna dziura. To również okazja do spotkania z
entuzjastami, którzy naukowymi ciekawostkami mogą sypać jak z rękawa.
Szczegółowy program* wakacyjnych atrakcji na www.experyment.gdynia.pl
PRAKTYCZNE INFORMACJE:
GODZINY OTWARCIA Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni
Wtorek – piątek: 9.00 – 18.00
sobota – niedziela: 10.00 – 19.00
Poniedziałek: nieczynne
*uwaga – wyjątkowo, we wtorek 26 czerwca EXPERYMENT będzie nieczynny.

BILETY do kupienia w kasach EXPERYMENTU oraz na stronie
BILETY.EXPERYMENT.GDYNIA.PL
Ceny biletów: ulgowy – 12 zł, normalny – 20 zł, bilety rodzinne od 50 zł do 82 zł.
ŚREDNI CZAS ZWIEDZANIA WYSTAWY: ok. 3 godziny.
*EXPERYMENT zastrzega sobie prawo do zmiany programu.
WSZYSTKIE LETNIE SZLAKI PROWADZĄ DO AKWARIUM GDYŃSKIEGO
Letnia oferta Akwarium Gdyńskiego obejmuje imprezę edukacyjną wraz z konkursem
fotograficznym i dodatkowe atrakcje dla zwiedzających oraz zniżki na bilety.
Jeszcze przed wakacjami, w weekend 16-17 czerwca 2018, odbędzie się pierwsza część
imprezy „CITES, czyli czego nie zabierać jako pamiątki z wakacji”. Wydarzenie ma na
celu ukazanie znaczenia problemu przywożenia oryginalnych pamiątek z wakacji, takich jak
żywe organizmy lub produkty wytworzone przy ich użyciu.
Wyobraźmy sobie, że na egzotycznych wakacjach widzimy przepiękną bransoletkę, którą
moglibyśmy obdarować bliską nam osobę. Świadomość, że mogła zostać wykonana z
elementów pochodzących z fragmentów ciała zagrożonego wyginięciem gatunku
prawdopodobnie skutecznie ostudzi nasze zachwyty. Jeśli to nie powstrzymuje nas przed
zakupem, warto wiedzieć, że przywożenie takich pamiątek, niezależnie czy dokonując
zakupu mieliśmy świadomość ich pochodzenia czy też nie, traktowane jest jako przemyt i
karane przez prawo.
Przy podejmowaniu wakacyjnych decyzji konsumenckich przyda się więc odrobina wiedzy na
temat Konwencji Waszyngtońskiej (w skrócie zwanej CITES) i gatunków przez nią
chronionych. Dobrym miejscem do zdobycia takich informacji jest Akwarium Gdyńskie, które
od lat prowadzi szkolenia dla pracowników służb mundurowych w temacie zwierząt wodnych
objętych tą formą ochrony. Właśnie przykłady takich gatunków będzie można zobaczyć na
specjalnym stoisku przygotowanym na potrzeby tego wydarzenia.
W czasie imprezy uczestnicy będą zachęcani do unikania przywożenia wakacyjnych
pamiątek o nieznanym pochodzeniu, przy których produkcji mogły ucierpieć zwierzęta. By
wrażliwe gatunki pozostały bezpieczne, a letnicy wrócili do domu nie tylko z bagażem
wspomnień, Akwarium proponuje, by najpiękniejsze chwile uwiecznić w postaci fotografii. W
ramach zachęty do postawienia na taką formę pamiątki, zorganizowany zostanie konkurs
na zdjęcie organizmu chronionego przepisami CITES lub pochodzącego z niego
produktu. Zgłoszenia prac będzie można dokonać od 1 lipca 2018 roku do 31 sierpnia
2018. Konkurs zostanie podzielony na dwie kategorie: amatorską oraz profesjonalną, więc
niezależnie od talentów fotograficznych, każdy zainteresowany może sięgnąć po nagrody.
Druga część imprezy, czyli wernisaż zwycięskich i wyróżnionych prac, planowana jest na
wrzesień 2018. Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających do 31 października 2018 roku.

Ponadto Akwarium rozszerzy pakiet atrakcji dla zwiedzających w lipcu i sierpniu. Obiekt
postawi na dwa najsilniejsze filary swojej działalności: edukację i rozrywkę, które wspólnie
tworzą zapamiętywaną mieszankę.

Goście odwiedzający Akwarium będą mieli okazję uczestniczyć w Wakacyjnych
Spotkaniach z Nauką. To zajęcia laboratoryjne umożliwiające zapoznanie się z
niedostępnymi na ekspozycji okazami, które można będzie szczegółowo obejrzeć w trakcie
samodzielnej pracy z mikroskopem. Będzie to okazja do sprawdzenia, na przykład jak
szorstka jest w dotyku skóra rekina, czy jak ostre są jego zęby. Co ważne, treści
przedstawiane na zajęciach są przystosowane do osób w każdym wieku, a tematyka
różnorodna, więc każdy z uczestników znajdzie dla siebie coś odpowiedniego.
Dodatkowo szukający ochłody od gorącej atmosfery wakacyjnych rozrywek Akwarium,
zaznają chwili wytchnienia, uczestnicząc w Wakacyjnym Kinie Akwarium. Seanse filmowe
dotyczące tematyki przyrodniczej będą odbywać się w Sali Kinowej, na parterze budynku
Akwarium Gdyńskiego.
Dla tych, który chcieliby spędzić wieczory w towarzystwie mieszkańców Akwarium, obiekt
wprowadzi również Happy Hours, czyli wszystkie wstępu dostępne w kasie bilety tańsze
o 20% po godzinie 18, codziennie.
Uczestnictwo we wszystkich wakacyjnych atrakcjach Akwarium nie wymaga wcześniejszych
zapisów, jednak liczba miejsc jest ograniczona pojemnością sal, a wszystkie wymienione
wyżej atrakcje będą dostępne w ramach biletu wstępu do Akwarium
Dodatkowe informacje:
www.akwarium.gdynia.pl
akwarium@mir.gdynia.pl

