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SPORTOVÁNÍ, ZÁBAVA I SLADKÁ ODMĚNA.
TAKOVÉ BUDE MALÉ SPORTOVÁNÍ PRO DĚTI V GALERII HARFA.
GALERIE HARFA V NEDĚLI 21. LEDNA PŘIVÍTÁ MALÉ SPORTOVCE.
DO OBLÍBENÉ DĚTSKÉ TĚLOCVIČNY MONKEY´S GYM SE TOTIŽ V TENTO
DEN VRACÍ TRADIČNÍ AKCE MALÉ SPORTOVÁNÍ. PODOBNĚ JAKO
V MINULÝCH LETECH NABÍDNE DĚTEM NEJRŮZNĚJŠÍ SPORTOVNÍ VYŽITÍ SE
SPOUSTOU ZÁBAVY. NAVÍC: VSTUP JE PRO VŠECHNY ZCELA ZDARMA.
Již 7. ročník Malého sportování se koná v neděli 21. ledna od 14 do 18 hodin v Galerii
Harfa. Pro děti zde bude připraveno hned několik stanovišť, na kterých se mohou
dostatečně vyřádit. Těšit se mohou na gymnastiku, minigolf či jízdu na plyšových
ponících. Pro zdatné sportovce je přichystána i sladká odměna. Partnery akce jsou
Monkey´s Gym, Intersport, Yobar a FirstBIKE.
Malé sportování je ideální zábava pro děti od 2 do 5 let. Během odpoledne si mohou
vyzkoušet nejrůznější pohybové aktivity a užít si spoustu zábavy s ostatními dětmi. Akce
odstartuje v tělocvičně Monkey´s Gym a následně bude pokračovat na několika dalších
stanovištích rozmístěných po celé Galerii Harfa. Veškeré aktivity budou probíhat pod
dohledem zkušených instruktorů, kteří dětem se vším rádi pomohou.
A na jaké sporty se vaše ratolesti mohou těšit? Ve zmíněném Monkey´s Gym na ně čeká
například gymnastika, kde si holky i kluci prověří svou ohebnost a zdatnost. Na dalších
stanovištích si pak budou moci zaskákat na trampolíně, zajezdit na plyšových ponících nebo
si zkusí zahrát minigolf, košíkovou a další hry. Na začátku sportování dostanou děti kartičky,
na které budou na jednotlivých stanovištích sbírat razítka. Vyplněnou kartičku pak na konci
vymění za sladkou odměnu v podobě lahodné zmrzliny Yobar.

www.galerieharfa.cz
www.monkeysgym.cz

Poznámka pro editory:
Galerie Harfa v pražských Vysočanech o 49 000 m obchodních a zábavních ploch na třech
podlažích byla otevřena 11. listopadu 2010. Již od počátku svého provozu se profiluje jako obchodní
centrum nové generace. Jedním z výjimečných rysů je propojení se sousední O2 arenou, patřící mezi
nejmodernější komplexy tohoto typu v Evropě. Ve 160 obchodech Galerie Harfa zákazníci nejen
nakoupí, ale také žijí zábavou, sportem a módou. Součástí obchodního centra je také 1 600 míst
k parkování. Střecha Galerie Harfa se od 28. dubna 2011 pyšní DinoParkem, který je jediný v Praze
a do hlavního města přináší ověřený koncept zábavy a vzdělávání známý z Plzně, Ostravy a Vyškova.
V zimních měsících je na střeše v provozu kluziště o rozměrech 20 × 30 m. V srpnu 2016 dokončila
investiční skupina WOOD & Company akvizici administrativního a obchodního centra Galerie Harfa a
stala se tak jejím novým akcionářem.
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Pro více informací kontaktujte:
Galerie Harfa
Martina Tlustá
E-mail: martina.tlusta@galerieharfa.cz
Mobil: 731 624 821
www.galerieharfa.cz

ONYX GROUP
Petra Slušňáková
E-mail: pr@onyxgroup.cz
Mobil: 602 979 058
www.onyxgroup.cz

