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19.05.2021 12:35 Katarzyna Jarosińska / Oddział ds. Polityki Senioralnej
kategoria: Kalendarz - ﬁltry na skróty
Dla mieszkańca - kalendarz
Czas wolny - kalendarz
Festiwale
Miasto
Seniorzy

Zapraszamy na wydarzenie organizowane w sobotę 22 maja przez partnera VII
Łódzkich Senioraliów - SeniorApp. W programie m.in. promocja książki
najsłynniejszej Babci polskiego Internetu: Beaty Boruckiej - Mądrej Babci, koncert,
warsztaty taneczne i wiele innych.

PIERWSZY PIKNIK SENIORAPP!
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w pierwszym pikniku SeniorApp organizowanym
dosłownie „na naszym podwórku” 22.05. w godzinach 14:00 – 21:00
Podczas wydarzenia będzie można:
spróbować swoich sił w dziedzinie malarstwa na jedwabiu, szkle i torbach oraz
tworzenia biżuterii,
poruszać się w rytmach muzyki latynoamerykańskiej i nauczyć kilku przydatnych
kroków,
skorzystać z porad prawnych i zdrowotnych w formie konsultacji indywidualnych,
wziąć udział w szkoleniu z obsługi aplikacji mobilnych,
posłuchać prelekcji Stowarzyszenia Byłych Włókniarzy Łódzkich – Ludzi Fabryki,
wziąć udział w spotkaniu autorskim Mądrej Babci: najsłynniejszej Babci polskiego
internetu, autorki książek, twórczyni silvertv.pl,
odnaleźć wewnętrzną harmonię podczas zajęć jogi dla początkujących,
zaszaleć na koncercie znanego łódzkiego zespołu: Zakaz Wyprzedzania!
Program wydarzenia:
14:00 – 18:00 warsztaty artystyczne prowadzone przez: mgr sztuki Annę Ozgę:
malarstwo na jedwabiu, zdobienie toreb i szklanych wazonów;
14:00 – 18:00 Karolinę Ozgę: tworzenie biżuterii metodą soutage
14:00 – 18:00 porady prawne udzielane w formie konsultacji indywidualnych przez dr
Agatę Wróbel – Kryńską, prezes Polskiego Instytutu Notarialnego POLINOT
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14:00 – 18:00 porady zdrowotne udzielane w formie konsultacji indywidualnych przez:
dr Agnieszkę Słoczyńską – Tworus, wiceprezes Zarządu Miejskiego w Łodzi Polskiego
Stowarzyszenia Diabetyków
14:00 – 15:00 prelekcja Stowarzyszenia Byłych Włókniarzy i Włókniarek oraz
Sympatyków Historii Łodzi prowadzona przez: Annę Lisiewicz, prezes Stowarzyszenia
Ludzie Fabryki
15:00 – 16:00 otwarte warsztaty taneczne prowadzone przez wolontariuszy
Regionalnego Centrum Wolontariatu: CENTERKO
15:00 – 16:00 promocja książek Beaty Boruckiej - Mądrej Babci
16:00 – 18:00 szkolenie z obsługi aplikacji mobilnych: „Polub się z telefonem”
prowadzone przez eksperta SeniorApp: Przemysława Mroczka
18:00 – 19:00 „Spotkanie z jogą” – dla Początkujących prowadzone przez Michała
Czernego, wolontariusza i instruktora międzynarodowej fundacji Art Of Living
19:00 – 21:00 koncert: The Rabarbar Band”/ Zakaz Wyprzedzania – znanego łódzkiego
zespołu
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, prosimy o zgłoszenie uczestnictwa pod adresem
mailowym: marketing@seniorapp.pl

HARMONOGRAM VII ŁÓDZKICH SENIORALIÓW
Wszelkie informacje o Łódzkich Senioraliach będą dostępne na stronie
www.uml.lodz.pl/seniorzy. Transmisje wydarzeń online będą udostępniane na proﬁlu Seniorzy
w Łodzi: www.facebook.com/SeniorzywLodzi
W trakcie trwania „Łódzkich Senioraliów” osoby posiadające Miejską Kartę Seniora mogą
podróżować bezpłatnie komunikacją miejską na terenie miasta. Mamy nadzieję, że będzie to
stanowiło dodatkową motywację dla osób 60+ do udziału w wydarzeniu i podjęcia aktywności

Informacje o projekcie oraz
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harmonogramie:
Oddział ds. Polityki Senioralnej UMŁ
42 638 47 30
dlaseniorow@uml.lodz.pl
Powiązane linki
WYDARZENIE NA FB
STRONA ORGANIZATORA

Zobacz także
Relacja z inauguracji VII Łódzkich Senioraliów
VII Łódzkie Senioralia – online i w plenerze
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