Tisková zpráva
Praha, 2. září 2019

Nechte vaše dítě vybrat si ten správný kroužek
Festival volnočasových aktivit je akce pro rodiny s dětmi konaná na střeše OC
Galerie Harfa o víkendu 7. a 8. září. Děti si budou moci pod dohledem
profesionálů vyzkoušet nejrůznější sporty a aktivity a zjistit tak, co je baví a
čemu by se do budoucna chtěli ve svém volném čase věnovat. Program bude
probíhat oba dny mezi 11. a 17. hodinou. Vstup je zdarma.
O druhém zářijovém víkendu se v OC Galerie Harfa bude konat přehlídka zájmových
aktivit a kroužků pro děti na nový školní rok. Na workshopu bude představeno 14
různých klubů a organizátorů dětských volnočasových akcí. Děti si budou moci vyzkoušet
jak standardně dostupné kroužky jako mažoretky, tancování, hudební vzdělávání tak i
méně frekventované činnosti jako třeba kouzlení. Ze sportů bude na akci představen
florbal, volejbal, beach volejbal, inline bruslení, vodácký oddíl a mnoho dalšího. Vedle
toho budou přítomni zástupci volnočasových center a klubů, kde mohou trávit svůj volný
čas s dětmi i rodiče.
Seznam klubů:
SPORT KLUB SPIRIT
KLUB RODIČŮ A DĚTÍ AMÁLKA, z.s.
PRAŽSKÉ MAŽORETKY TJ SOKOL VYSOČANY
MONKEY´S GYM
BEACHKLUB LÁDVÍ
NADAČNÍ FOND THE MUSIC FUNDATION
PRAGUE TIGERS
ZLATÁ KOTVA
DIVADLO KOUZEL
TANEC PRO VŠECHNY
INLINE ŠKOLA
EDUBUBOKLUB
KLUB SLUNEČNICE
TC BACKSTAGE
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O OC Galerie Harfa
Galerie Harfa v pražských Vysočanech 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. Střecha
Galerie Harfa se od roku 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.

