w programie:
8:30 – zbiórka przy altanie w Parku Miejskim, wydawanie paczek ze słodyczami,
8:30 – 9:00 występy przy zabytkowej altanie wokalistów Dziecięcego Studia Piosenki Prudnickiego Ośrodka Kultury,
9:00 – START - przemarsz przez park i dalej Alejką Rajdu Maluchów obok pomnika przyrody - wiekowych dębów, niespodzianka
Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Prudniku, zdobycie Góry Kaplicznej –smaczna nagroda na szczycie i na mecie po oddaniu talonu.
10:15 – uroczyste rozpoczęcie imprezy turystyczno rekreacyjnej z okazji Dnia Dziecka na hipodromie w Chocimiu.
10:30 – blok rodzinnych konkursów sprawnościowych z nagrodami: gry, zabawy, konkursy, warsztaty w plenerze, występy wokalistów
z Dziecięcego Studia Piosenki POK, wręczenie legitymacji członkowskich oraz odznaki Turystyki Pieszej „Siedmiomilowe buty”
najmłodszym turystom prudnickiego PTTK.
konkursy specjalne na scenie w godz. 10:30 – 12:30 - zapisy uczestników konkursów obok sceny:
● na najmłodszego uczestnika rajdu,
● na najciekawsze bajkowe przebranie dla dzieci przedszkolnych (do 6 roku życia),
● na EKO STRÓJ – kostium z surowców wtórnych własnoręcznie wykonany (dla dzieci w wieku 7-10 lat),
● konkurs dla dzieci od 11 do 13 lat na hasło o integracji Polski z Unią Europejską (z okazji 15-lecia obecności województwa
opolskiego w UE). Hasła zapisane na kartce wraz z imieniem i nazwiskiem autora należy dostarczyć do punktu Organizatora
przy scenie do godz.11.30,
● konkurs na najdłuższy naturalny warkocz (powyżej 50 cm długości) – zapisy i mierzenie warkoczy do godz. 11:15,
● prezent dla dzieci urodzonych 1 maja (dzień wstąpienia Polski do Unii Europejskiej),
12:30 – 13:45 interaktywny program wokalno - estradowy w wykonaniu animatorów z theART pt: „Kolorowe nutki”
14:00 – 15:30 program estradowy rozrywkowo – zabawowy dla dzieci: „Witajcie w naszej bajce” w wykonaniu zdobywców wielu
prestiżowych nagród na festiwalach sztuki cyrkowej jednego z najlepszych w Europie duetu clownów cyrkowych „Ruphert & Rico”
15:30 – „Co wiem o Unii Europejskiej” - konkurs wiedzy z nagrodami dla dzieci do lat 13 (numery uczestników na plakietkach)
15:50 – zakończenie 40 Rajdu Maluchów.
Poza sceną:
● stanowisko edukacyjne Agencji Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik, warsztaty plastyczne z dziećmi pt: „Ubieramy Syriusza w stroje narodowe państw
europejskich”, stanowisko łucznicze wyposażone w profesjonalną tarczę i łuk sportowy,
● stanowisko Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Opolu
● stanowiska pokazowo - warsztatowe IQest - eksperymenty i doświadczenia naukowe dla dzieci prowadzone przez zespół młodych naukowców,
● konkursy, gry i zabawy dla dzieci i dorosłych na murawie hipodromu, przygotowane przez wolontariuszy - członków PTTK O/Sudetów Wschodnich
w Prudniku oraz młodzież z prudnickich szkół średnich,
● stanowisko edukacyjno – instruktażowe „Bezpiecznie na drodze”, Komendy Powiatowej Policji w Prudniku,
● stanowisko edukacyjne Nadleśnictwa Prudnik z konkursami dla dzieci i dorosłych,
● prezentacja łączności i sprzętu Klubu Krótkofalowców „SP6 KEO Prudnik” (nawiązywanie łączności z całym światem),
● makijaż fantazyjny dla dzieci i kolorowe malowanie buziaków przygotowane i obsługiwane przez Zespół Szkół im. J. Korczaka w Prudniku,
● stanowisko Stowarzyszenia Llamerada z Dębowca - zagroda z alpakami, możliwość zakupienia produktów rękodzielniczych
● stoiska handlowe, gastronomiczne, usługowe i rozrywkowe tj: zjeżdżalnia i inne rekreacyjne dmuchańce dla dzieci,
● na zakończenie 40 Jubileuszowego Rajdu Maluchów prezentacja sprzętu gaśniczego i pokazy strażaków w akcji z Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Prudniku.
Wspierający: Stadnina Koni w Prudniku, Agencja Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik, Komenda Powiatowa Policji w Prudniku, Bank Żywności w Opolu,
Hennigest Automotive Prudnik, USTRONIANKA, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Prudniku, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Nadleśnictwo
Prudnik, Państwowa Powiatowa Straż Pożarna w Prudniku, Zakład Usług Komunalnych w Prudniku, Prudnickie Centrum Medyczne, Straż Miejska w
Prudniku, Zespół Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku, Zespół Szkół Rolniczych w Prudniku, Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego w Prudniku, Kris Mebel, Bank Spółdzielczy w Prudniku, Merkury – Mrówka, Medicus, ARTECH, Optima, KĘSBET ……... i wielu, wielu
innych
PATRONAT MEDIALNY: Tygodnik Prudnicki, Nowa Trybuna Opolska, Prudnicki Telewizyjny Kurier Informacyjny

