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Aktywne Opole!

To has³o w pe³ni sprawdzi³o siê przy pierwszej imprezie z cyklu Wakacyjny Festiwal – 4 ¯ywio³y. 
Sobotnia impreza by³a naprawdê ognista - przewodzi³ jej ¿ywio³ ognia. Ale to nie tylko za spraw¹ ognia 
oraz bardzo wysokiej temperatury powietrza by³o tak gor¹co. Tak¹ atmosferê stworzyli g³ównie 
mieszkañcy Opola, którzy bawili siê fantastycznie! Organizatorzy – Agencja Reklamowa Profil – 
zapewnili szereg bardzo ciekawych atrakcji, a uczestnicy bardzo chêtnie przystêpowali do wspólnych 
gier i zabaw. Zaczê³o siê o godz. 10 na tarasie Hana Sushi w Solaris Center warsztatami jogi. G³ównym 
miejscem imprezy by³o K¹pielisko Bolko, które szybko zape³ni³o siê t³umem ludzi. Opolanie grali w 
siatkówkê pla¿ow¹, w dwa ognie, ringo, bule, przeci¹gali i chodzili po linie, uczyli siê tañczyæ zumbê, 
salsê, bachatango i reggaton. Sklep sportowy Decathlon udostêpni³ wiele sprzêtu, z którego mogli 
bezp³atnie korzystaæ wszyscy chêtni. Ukrop la³ siê z nieba, a mimo to starsi i m³odsi brali aktywny udzia³ 
w warsztatach. Rozgrzany t³um móg³ siê sch³odziæ nie tylko wchodz¹c do wody, ale równie¿ w  kurtynie 
wodnej, któr¹ stworzy³a Ochotnicza Stra¿ Po¿arna z Grudzic. Wyj¹tkowo du¿o zabaw przygotowanych 
by³o dla najm³odszych – wiele zajêæ ruchowych i plastycznych, np. wspólne tworzenie smoka ziej¹cego 
ogniem. Odby³y siê równie¿ pokazy ratownictwa wodnego. Instruktorzy i animatorzy MOSiRu, FitLifu 
oraz Salsa Fuerte porwali do tañca i ró¿norodnych aktywnoœci sportowych, tym samym przyczyniaj¹c 
siê do sukcesu tej imprezy. Prawdziwy ognisty show rozpocz¹³ siê wieczorem. Stra¿ po¿arna rozpali³a 
wielkie ognisko. Po godz. 22 rozpocz¹³ siê specjalny spektakl ³¹cz¹cy taniec, muzykê i ogieñ. 
Dominowa³y afrykañskie rytmy wygrywane na bêbnach. To szczególne widowisko przygotowali Ethno 
Drums, Teatr Tañca i Ruchu z Ogniem Mantikora oraz formacja Salsa Fuerte. Uwieñczeniem ognistej 
imprezy by³a wspólna zabawa oraz taniec z zimnymi ogniami, w którym wziêli udzia³ wszyscy chêtni. 

Takiej imprezy w Opolu jeszcze nie by³o! Wspania³e miejsce, dobra pogoda, bogaty program sprawi³y, 
¿e wszyscy bawili siê znakomicie. W imprezie uczestniczy³o kilka tysiêcy osób. Mieszkañcy Opola byli 
pe³ni pozytywnej energii i bardzo aktywni. 

Pierwsz¹ imprezê Wakacyjnego Festiwalu - 4 ¯ywio³y mamy ju¿ za sob¹. Kolejnej przewodziæ bêdzie 
¿ywio³ wody. Aktywne Opole – ci¹g dalszy - ju¿ w najbli¿sz¹ sobotê, 4 sierpnia, równie¿ na K¹pielisku 
Bolko w Opolu. Organizatorzy przygotuj¹ szereg atrakcji zwi¹zanych z wod¹, zaprosz¹ m.in. do 
p³ywania na kajakach i rowerach wodnych, do aqua aerobiku, zabawy w kulach wodnych, zjazdów 
tyrolskich oraz do chodzenia na linie nad wod¹, a tak¿e do innych zabaw i gier. Na aktywnych czekaæ 
bêd¹ nagrody, a tak¿e skarb zatopiony w wodzie. Zapraszamy do wspólnej zabawy oraz aktywnego 
wypoczynku! Szczegó³y na: www.profil.pl

Organizator: Agencja Reklamowa Profil
Wspó³organizator: Miasto Opole, MOSiR, FitLife Szara Willa, Solaris Center

Serdecznie pozdrawiam 
i zapraszam na kolejn¹ edycjê imprezy - Woda.
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