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POZNAŃ - ZAPRASZAMY NA XVII EDYCJĘ FESTYNU "NIEBIESCY
DZIECIOM"
Poznańska Policja serdecznie zaprasza na XVII Festyn Charytatywny „Niebiescy Dzieciom”, który
odbędzie się 23 czerwca br. na terenie przyległym do Areny przy ul. Wyspiańskiego w Poznaniu. Dla
gości przygotowano wiele atrakcji. Chętni będą mogli również honorowo oddać krew oraz
zarejestrować się jako potencjalny dawca szpiku.
Komenda Miejska Policji w Poznaniu wraz z zaprzyjaźnionymi poznańskimi służbami i instytucjami przygotowuje się do
organizacji XVII edycji festynu „Niebiescy Dzieciom”. Jak co roku impreza ma na celu wspieranie małych pacjentów Szpitala
im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. W tym roku na uczestników czeka jeszcze więcej atrakcji
zarówno artystycznych, sportowych, jak i niecodziennych pokazów służb mundurowych. Przedsięwzięcie odbędzie się 23
czerwca br. od godz. 13:00 na terenie przyległym do Areny przy ul. Wyspiańskiego, dlatego też nowym partnerem
tegorocznej akcji charytatywnej są Międzynarodowe Targi Poznańskie.

Wyjątkową atrakcją w tym roku będą działania Pododdziału Antyterrorystycznego Policji, które wykonane zostaną przy
użyciu śmigłowca policyjnego. Jednakże to tylko jedna z wielu atrakcji przygotowanych dla uczestników festynu. Kolejnymi
wydarzeniami będą pokazy musztry policyjnej oraz zatrzymania szczególnie niebezpiecznych przestępców przy użyciu psów
służbowych.
XVII edycja festynu uświetniona zostanie także wieloma występami m.in. Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych w
Poznaniu, jak i innymi artystami m.in.: zespołu „Kolejorz Girls”, występu Łukasza Trochimiaka, zespołu „Black & Night”,
występu Marka Majki z zespołem & Obłędni, a także zespołu Tańca Ludowego AWF, który znany jest nie tylko w Polsce, ale
również i na całym świecie.
Dla najmłodszych przygotowano wiele konkursów z atrakcyjnymi nagrodami, a także możliwość zapoznania się ze sprzętem
służb mundurowych oraz innych instytucji.
W związku z tym, że główną ideą festynu jest wsparcie małych pacjentów, w tym roku zostanie przeprowadzona zbiórka
pieniężna zorganizowana przez Stowarzyszenie „NASZE SERCE”. Zebrane środki zostaną przekazane na rzecz pacjentów z
problemami kardiochirurgicznymi. Ważną formą pomocy dla wszystkich jest również zbiórka krwi, dlatego też w tym
szczególnym dniu będzie możliwość oddania krwi oraz zarejestrowania się jako potencjalny dawca szpiku.
Serdecznie zapraszamy 23 czerwca br. Startujemy przy Arenie o godzinie 13:00.
Marta Mróz/Sylwia Stańko
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