Program FINAŁU Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
w Szkole Podstawowej nr 8 w Legionowie ul. Zegrzyńska
3
w dniu 13 stycznia 2019 r.
Godzina
9.00
9.30 - 10.30

Przedsięwzięcie
Uroczyste rozpoczęcie XXVII Finału WOŚP, oddelegowanie wolontariuszy
MŁODY MISTRZ
rozgrywki sportowe uczniów klas drugich, trzecich i czwartych SP8
cz. 1.
AUKCJA – 1. odsłona

10.30 – 10.45
Aukcję poprowadzą znani aktorzy i osoby popularne w naszym mieście

10.45-11.15

MŁODY MISTRZ
rozgrywki sportowe uczniów klas drugich, trzecich i czwartych SP8
cz. 2.

11.15 – 11.45

Występ wokalny uczniów SP8 pod opieką p. Janusza Chłusa
11.45 – 12.30

„Taniec, zabawa, śpiew”
Występ uczniów klasy drugiej przygotowanych przez p. Anitę Rodak
AUKCJA – 2. odsłona

12.30 – 13.00

Aukcję poprowadzi Pan Krzysztof Daukszewicz wybitny polski satyryk, felietonista, poeta, piosenkarz, gitarzysta i kompozytor
13.00 – 13.15

Występ młodych artystów

Studio Tańca - Brothers Dance Studio
13.15 – 13.45

Pokazy sztuk walki TEAKWONDO

13.45-14.45

„Opowieść wigilijna”przedstawienie w wykonaniu uczniów klasy siódmej i drugiej SP8

pod opieką p. Ewy Dziury i p. Iwony Sienkiewicza
14.45 – 15.00

Występ młodych artystów

Studio Tańca - Brothers Dance Studio
AUKCJA - 3. odsłona

15.00 – 16.00

Aukcję poprowadzą znani aktorzy i osoby popularne w naszym mieście

Na bieżąco
16.30 - 19.00

Informacje o loterii fantowej dla dzieci oraz możliwość korzystania
z kawiarenki
DYSKOTEKA

W czasie finału WOŚP
AKCJA

KRWIODAWSTWA

w szkole w godz. 9.00 – 14.00
( zapisy w czasie trwania akcji w szkole – przy wejściu)

 KRAM ze skarbami dla dzieci i młodzieży,
 kiermasze,
 rozgrywki sportowe – tenis stołowy, gry i zabawy dla młodszych
dzieci,
 kawiarenka – czynna od 9.00 do 20.00,
 karaoke dla dzieci i dorosłych – od 10.00 do 14.00,
 mini zoo,
 pokaz OSP,
 malowanie portretów,
 sala meteorologiczna,
 gra detektywistyczna,
 ciuszek na każdą okazję – stoisko,
 kiermasz z biżuterią,
 kiermasz kosmetyczny,

 stoiska gastronomiczne.

Prowadzący imprezę: p. Andrzej Maroszek – parodysta.
Istnieje możliwość zmian w programie.
Serdecznie zapraszamy wszystkich ludzi dobrej woli oraz
chętnych
do atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu.

