Zpravodaj ECČB květen 2019
BAMBIFEST,
elektromobilita s ECČB
a Dětský den s Armádou ČR
Na českobudějovickém výstavišti si v pátek 24. a
v sobotu 25. května přijdou na své děti i rodiče,
příznivci her a soutěží, armádní techniky i
elektromobility. Po oba dva dny zde bude probíhat
BAMBIFEST a Dětský den s Armádou ČR a bude
připraven bohatý doprovodný program.
BAMBIFEST organizuje Rada dětí a mládeže
Jihočeského kraje z.s. Jedná se o akci zaměřenou
na prezentaci dětských sdružení, středisek volného
času a dalších subjektů, které organizují volný čas
dětí a mládeže.
Na co se mohou děti těšit? U jednotlivých stánků
získají razítka do startovní karty a po splnění úkolů si
vyzvednou v Infobodu malou odměnu. Vyplněné
startovní kartičky budou navíc postupovat do
losování o ceny, které bude probíhat v liché hodiny
na pódiu. Za vyluštění tajenky na téma Rychlé šípy
mohou děti v losování o ceny získat Ježka v kleci
nebo pěknou knihu od Jaroslava Foglara.
V
Infobodu
mohou
návštěvníci
odevzdat
nepoužívané dioptrické brýle a zapojit se do Sbírky
brýlí pro Afriku a na stanovišti společnosti
ELEKTROWIN „Přelez, přeskoč, recykluj“ mohou
odevzdat vysloužilý malý elektrospotřebič, za který
obdrží drobný dárek
Páteční program bude zakončen od 17:05 do 18:00
hod. koncertem Vojty D.

V sobotu bude k dispozici elektromobil Tesla
zapůjčený společností E.ON. Všichni zájemci o
absolvování zkušební jízdy s řidičem jsou srdečně
zváni!

Souběžně s Bambifestem se bude na výstavišti od
pátku (8 – 18 hod,) do soboty (9 – 17 hod.) konat
Dětský den s Armádou ČR. K vidění bude vojenská
technika
od
všech
útvarů
dislokovaných
v Jihočeském kraji. Návštěvníci se mohou těšit na
Pandury, vozidla Iveco a Dingo, protiletadlový
komplet RBS, ukázky ručních zbraní, pyrotechnický
oblek EOD 9, pyrotechnický robot Talon, minový
vrhač MV 3, motocykl BMW Vojenské policie a další
techniku. Zájemci si budou moci vyzkoušet střelecký
nebo veslařský trenažér. V sobotu 25. května
program celé akce zpestří koncert big bandu
Ústřední hudby Armády České republiky v pivovarské
zahradě.

Dětský den s Armádou ČR
Stánek Energy Centre České Budějovice najdete
na levé komunikaci za hlavní bránou. Opět si na něm
budete moci vyzkoušet elektrokoloběžky a další
drobné ekologické dopravní prostředky zapůjčené od
společnosti EPIC s.r.o., získat informace o udržitelné
dopravě a jedno z razítek do soutěžní karty
BAMBIFESTU.

Vstup na obě akce a bohatý doprovodný program
jsou zdarma.

