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Piknik rodzinny w Mielnie – moc
atrakcji dla całej rodziny!
12.07.2021

Gotowi na wakacyjny piknik pełen wrażeń?
Już 17 lipca przy ul. Lechitów 2A w Mielnie
odbędzie się pierwszy w tym roku piknik
rodzinny organizowany w ramach Kampanii
Kolejowe ABC. Akcję realizuje Urząd
Transportu Kolejowego. Impreza pod hasłem
„Hej przygodo! Odwiedź Peronowo!” to
pomysł na spędzenie czasu wolnego z
dziećmi i zapoznanie ich z najważniejszymi
zasadami bezpiecznego podróżowania koleją.
Lista atrakcji dla najmłodszych jest długa. Na gości pikniku
czekać będą: familijne gry edukacyjne, warsztaty kreatywne,
koncert ﬁglującej DJ MIKI oraz liczne konkursy i quizy!
Dodatkową rozrywkę będą stanowiły dmuchańce, eurobungee
oraz malowanie buziek i brokatowe tatuaże. Podczas
wydarzenia chętni będą mogli uczestniczyć w interaktywnych
zajęciach Kampanii Kolejowe ABC, obejrzeć wystawę
fotograﬁczną o rozwoju kolei w Polsce oraz zrobić zdjęcie
w specjalnie przygotowanej fotobudce. Dzieci będą miały
również okazję spotkać bohatera Kampanii Kolejowe ABC,
nosorożca Rogatka.
– Realizując Kampanię Kolejowe ABC, uczymy dzieci, jak
bezpiecznie zachowywać się na terenach kolejowych, w pobliżu
torów, na dworcach, a także w pociągach. W wakacje można
połączyć przyjemną zabawę z pożyteczną nauką o
bezpieczeństwie. A wszystko dzięki piknikom Kampanii Kolejowe
ABC. Na każdej imprezie na najmłodszych czeka wiele

wyjątkowych atrakcji. Oczywiście jest to także niepowtarzalna
okazja, by spotkać nosorożca Rogatka – do odwiedzenia pikniku
zachęca Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.
Piknik odbędzie się w godzinach 15:00-20.00. Wstęp na
wydarzenie i udział we wszystkich atrakcjach jest bezpłatny.
Kolejne pikniki rodzinne organizowane w ramach Kampanii
Kolejowe ABC odbędą się w drugiej połowie lipca i w sierpniu.
„Kampania Kolejowe ABC” realizowana przez Urząd Transportu
Kolejowego to ogólnopolska kampania informacyjnoedukacyjna, propagująca zasady bezpieczeństwa oraz wartości i
wzorce związane z odpowiedzialnym zachowaniem się podczas
korzystania z transportu kolejowego. Kampania jest
współﬁnansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Szczegółowe informacje dotyczące projektu oraz aktualnych
wydarzeń dostępne są na stronie internetowej
www.kolejoweabc.pl.

