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Kraków, 27 marca 2017 r.
Okręgowe Izby Aptekarskie
(wszystkie)
Szanowne Koleżanki i Koledzy!
Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie organizuje II Mistrzostwa Polski Farmaceutów w Raftingu.
Zawody odbędą się w dniach 19 – 21 maja 2017 r., w Ośrodku Olimpijskim „KOLNA”, położonym na terenie
Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, 6 km od centrum Krakowa.
Wydaje się, że nie ma potrzeby zachwalać takiego sportu, jakim jest rafting; prędkość spiętrzonej wody,
wzburzone fale i prąd rzeki, niejednokrotnie silniejszy niż w trakcie spływów górskimi potokami, wiatr na twarzy,
emocje i walka o zwycięstwo… A równocześnie bezpieczeństwo, które gwarantowane jest przez bliskość brzegu i
profesjonalny sprzęt w postaci pontonów, kamizelek asekuracyjnych i kasków.
Nie można nie wspomnieć, że rafting to sport zespołowy. Na sukces w zawodach, na pokonanie żywiołu i zdobycie
upragnionego pucharu, pracować musi cały zespół. Dla wielu z nas jest to umiejętność niezwykle istotna w
codziennej pracy. Dlatego jesteśmy przekonani, że każda OIA zechce wystawić swoją reprezentację. A warto, bo
tego dnia nie będzie przegranych 
Walczymy o puchar Prezesa NRA i puchar Prezesa OIA w Krakowie. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe
medale. Przyznamy nagrody i wyróżnienia.
Dlatego raz jeszcze zachęcamy do kompletowania zespołów. Załoga pontonu składa się z 4 osób, z których
przynajmniej trzy to farmaceuci, oraz instruktora z Ośrodka „KOLNA”.
W dniu zawodów możliwy jest bezpłatny trening na torze. Gdyby jednak były załogi chętne do poszerzenia
przygotowań o dodatkowe godziny treningu, istnieje możliwość płatnego wynajęcia toru kajakowego w dniu 19
maja 2017, po indywidualnym kontakcie z Krakowskim Klubem Kajakarskim (www.kolna.pl)
Koszty pobytu pokrywa każdy uczestnik osobiście.
Zapraszamy wszystkich farmaceutów i przyjaciół farmacji wraz z rodzinami. Kibicowanie swoim załogom, gwizd
piszczałek, trąbienie wuwuzeli, pryskające krople wody i słońce (taką mamy nadzieję…), dostarczają równie
niezapomnianych wrażeń i emocji, jak spływ pontonem.
Dla tych, dla których emocje sportowe okażą się jednak zbyt wyczerpujące, proponujemy relaks, zorganizowany
przez firmę RELAXMISJA.
Nie zapominamy także o naszych Najmłodszych. W pobliżu toru kajakowego, w godzinach 11.00-16.00 odbędzie
się Piknik Rodzinny. W Strefie Dziecka dla wszystkich Maluchów (ewentualnie dla chętnych Opiekunek i
Opiekunów) przygotowane będą gry i zabawy z animatorem. Swoje umiejętności artystyczne dzieciaki będą
mogły rozwijać na warsztatach plastycznych. Wiele radości dostarczy im też z pewnością Klockolandia i przeróżne
gry planszowe. Malowanie buzi, balonowe zwierzaki, zamek dmuchany i wspaniała dmuchana zjeżdżalnia… Czy
któreś z dzieci potrafi odmówić sobie tych przyjemności?
Dla nieco- i całkiem starszych możliwość nauki jazdy na rolkach pod kierunkiem instruktorów z Krakowskiego
Klubu Sportów Wrotkarskich KRAK.
Dodatkową atrakcją dla każdego niewątpliwie będzie słodka wata na patyku.
Jesteśmy przekonani, że ta atrakcja zdoła przekonać niezdecydowanych, że dzień 20 maja 2017 powinni spędzić
razem z nami w Ośrodku „KOLNA” 
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