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IX RODZINNY PIKNIK MAZOWIECKIEGO FORUM ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO 

PROGRAM MIASTECZKA SAMORZĄDOWEGO I PARTNERÓW 

 

 
1. Rzecznicy Patentowi – gra miejska we współpracy z ZHP pt. poznaj polskich wynalazców w po 

zebraniu się grupy co najmniej 5 osób. – 5 punktów od godziny 11:30 do godziny 18:30 (ostatnie 

wejście).  

2. OIRP: 

a. godz. 11.00–17.00 – Bar kawowy 

b. godz. 11.00–18.00 – Trenażer do symulacji strzelania  

c. godz. 11.00–18.30 – Ogródek dziecięcy 

d. godz. 12.00–15.00 – Wirtualne miejsce zbrodni  

e. godz. 15.30–18.30 – Pokaz kryminalistyczny 

3. ORA w Warszawie: 

a. Adwokaci czytają dzieciom w godzinach 11:30, 14:00 oraz 15:30 

b. konkurs narysuj i pokoloruj Adwokata. Do wygrania TOGUŚ   

c. Adwokacki Escape Room w godzinach od 11:00 do godz. 18:00 

d. Zjedz pączka z adwokatem na #ZaufaniOd100lat!  

4. MOIIB – inżynierskie konsultacje zagadnień z zakresu budownictwa w godzinach 11:00 do 17:00 

5. namiot Rzecznika Praw Obywatelskich  Tańce integracyjne – nauka tańców na podstawie figur i 

motywów tanecznych różnych narodów w godzinach 12:30, 15:00 oraz 16:30. Konkurs wiedzy o 

konstytucji około godziny 13:00 (po tańcach) 

6. namiot fundacji CourtWatch Polska – symulacja idealnej rozprawy sądowej o godzinie 14:30 

7. KIDP Oddział Mazowieckie – konkursy z nagrodami dla dzieci przez cały dzień (animator) 

8. Izba Biegłych Rewidentów: bańkowe show godz. 13:30. Później – malowanie buziek.  

9. Izba Architektów: ,,DZIECI BUDUJĄ - Wieżowce na miejscu i na wynos" - zaprasza Mazowiecka Izba 

Architektów RP 

10. Izba Notarialna: 12:00 – 14:00, 16:00 – 18:00 porozmawiaj z notariuszem o spadkach i darowiznach 

 
Namiot Okręgowej Izby Lekarskiej 
1. 11.00 – 13.30  

a) „Wygraj z Wróżką Zębuszką” – zabawa z nagrodami 

b) „Karmienie piersią jest sztuką, wartą zachodu”– warsztaty z Certyfikowanym Doradcą Laktacyjnym 

 

2. 13.30 – 16.00 

a) „Szczepionki kontra wirusy” – zabawa edukacyjna 

b) „Wiedza która może uratować życie – wszystko o szczepieniach” - punkt informacyjny dotyczący 

szczepień  

 

3. 16.00 – 17.30 

a) „Żywieniowa ruletka” - promocja zdrowych nawyków żywieniowych 
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b) „Czas na nowe wyzwania” – gry i zabawy ruchowe 

 

4. 17:30 – 20.00 

a) „Umyj zęby T-Rexowi” – zabawa z nagrodami 

b) „Twoje zdrowie w dobrych rękach - Zaufaj swojemu lekarzowi” -  punkt informacyjny dotyczący 

niebezpieczeństw związanych ze stosowaniem medycyny niekonwencjonalnej 

 

 

Strefa SENIORA i ZDROWIA 

 
1) Doktor A – cały dzień 

 Malowanie buziek 

 Badania wad postawy 

 Ćwiczenia koordynacji ruchowej przy pomocy ruchomych platform (gier komputerowych) 

 Konsultacje fizjoterapeutyczne  

 

2) Słoneczny Zdrój – cały dzień 

 Masaż ciała 

 

3) Adamed – cały dzień 

 zajęcia nordic walking z instruktorem  

 

4) Instytut Patologii i Fizjologii Słuchu Światowe Centrum Słuchu – cały dzień 

 Badania słuchu 

 

5) Szpital Bródnowski – cały dzień 

 Badania diabetologiczne 

 

6) Fundacja „Pro Seniore” – namiot 3x3 

 informacja o działalności fundacji  

7) Klinika Essence – namiot 3x3, stolik, 2 krzesła 

 Darmowy makijaż i porady skierowane głównie do seniorek 

 

8) Pielęgniarki Radom do godz. 18:00 (trzy stoliki) 

 kontrola ciśnienia tętniczego /RR/ (cały dzień) 

 instruktaż pielęgnacji noworodka – co godzinę od godz. 12:00  

 instruktaż wykonania masażu serca i sztucznego oddychania. /z udziałem fantomów i 

defibrylatora. (cały dzień) 

 


