Rusza wrotkarnia
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Pasjonaci wrotek i rolek będą mogli korzystać z wrotkarni w Pawłowicach już od piątku, 7 czerwca.

Centrum Multidyscyplinarne w Pawłowicach, znane do tej pory głównie jako lodowisko, poszerza swoją ofertę. Od teraz,
w okresie od wiosny do jesieni, miejsce to będzie funkcjonowało jako wrotkarnia, gdzie na specjalnej modularnej
nawierzchni wielbiciele wrotek i rolek będą mogli bezpiecznie się poruszać . Do ich dyspozycji jest powierzchnia do jazdy
o wymiarach 21 na 31 metrów, tj. około 650 metrów kwadratowych. Na terenie Centrum Multidyscyplinarnego będzie
również funkcjonowała wypożyczalnia wrotek. Powstało tu też boisko do badmintona oraz postawiono kilka stołów do
ping-ponga, a w późniejszym terminie będzie można pograć w unihokeja. Na miejscu będzie można bezpłatnie
wypożyczyć rakietki do tenisa oraz sprzęt do badmintona.
Uwaga! W piątki od godziny 1700 do 1900 na wrotkowisku będą prowadzone zajęcia z nauki jazdy na wrotkach i rolkach,
które poprowadzi zawodniczka Narodowej Kadry Polski w Inline Alpine, wicemistrzyni Polski Kalina Paszyna!
Całodniowy wstęp do Centrum Multidyscyplinarnego kosztuje 5 złotych.
Godziny otwarcia:
poniedziałek - nieczynne,
00

00

wtorek-czwartek 1400-2000,
piątek 1400- 2100,
sobota 1000-2100,
niedziela 1000- 2000
Zapraszamy!
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Już w czerwcu wielbiciele wrotek i rolek będą mogli bez względu na pogodę, bezpiecznie poruszać się po sportowej
nawierzchni modularnej otoczonej(...)
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