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FreeLibre City to wyjątkowe miejsce. To mini miasteczko sportu. W miasteczku tym 
odbywają się Igrzyska Sportu, na które organizatorzy zapraszają wszystkie dzieci i 

życzą im wspaniałej zabawy.

FreeStyle Libre Olimpic City – (nazwa miasta)

Każdy uczestnik zabawy w swoim własnym stylu oraz tempie odwiedzi wszystkie 
czekające na niego atrakcje/punkty na mapie miasteczka.



Każdy uczestnik otrzymuje na starcie mapę 
wraz  z zaznaczonymi konkurencjami, które 

znajdzie na terenie miasteczka. Igrzyska 
składają się z 9 konkurencji z różnych 

dziedzin sportu.
Atrakcje przewidziane są na ok. 6h 

Jedno zaliczone zadanie to jedna 
Freestylowa naklejka.

Komplet naklejek i uzupełniona 
nimi mapa stanowią dowód na 

ukończenie zadania. Każdy komplet 
naklejek to nagroda!

FreeStyle Libre Olimpic City – (nazwa miasta)



Bieg z rakietą do 
ping-ponga

Slalom

Strzał do celu
Strzał piłką do bramki lub 

kartonowe pudła

Kręgle FreeStyle
Pytania z wiedzy o 
cukrzycy + krótkie 

szkolenia z FreeStyle Libre

FreeStyle Libre Olimpic City – konkurencje

Skoki na skakance
Ilość skoków wykonana 
w wyznaczonym czasie

Koszykówka
Rzut piłką do kosza

Hokej na trawie
Uderzenie do celu
(opcjonalnie golf)

Hulajnoga
Slalom

Darts / Football darts

Rozgrzewka dla 
wszystkich

✓ Przysiady
✓ Podskoki

✓ Bieg w miejscu

Każdy uczestnik, 
który wypełni 

mapę naklejkami 
otrzymuje zestaw 

FreeStyle Libre
i drobny upominek



Zapraszamy do…

….FreeStyle Libre Skimboard ZONE !!



FreeStyle Libre Skimboard Zone – (nazwa miasta)

BEZPIECZEŃSTWO
miękkie, antypoślizgowe 

podłoże; dmuchane bandy; 
kaski dla dzieci

UŚMIECH
radość dla dzieci 

i dorosłych w każdym 
wieku*

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
skim szkółka, deski dla 

małych i tych większych, 
pokazy

KOLOROWY DESIGNSZYBKI MONTAŻ I DEMONTAŻ
potrzeba ok. 2h; tor można 

rozłożyć w dowolnym 
miejscu**

TORY
Dwie opcje długości toru: 

30 x 4 m lub 20 x 3 m

Skimboarding – sport wodny, który polega na ślizganiu się po płytkiej tafli wody na 
drewnianej desce. Pełna ruchu i uśmiechu atrakcja dla każdego. Pierwsze ślizgi można 

wykonać już po kilku próbach.

*Minimalny wiek to 6 lat
**Teren powinien być 
w miarę równy 
i wypoziomowany (do +/-
15 cm różnicy spadku na 
20 - 30 m).



Lato to czas swobody, zabawy i relaksu. Dzięki FreeStyle
Libre możesz poczuć się jak wolny sufer i cieszyć się latem. 
Dołącz do naszej Skimboard ZONE i poczuj smak zabawy i 

prawdziwej wolności!

Każdy uczestnik przechodzi krótki kurs Skimboardingu
i bierze udział w świetnej zabawie. Na koniec projektuje 

własną deskę a najlepsze prace zostaną nagrodzone.

FreeStyle Libre Skimboard Zone – (nazwa miasta)



Skimboard Zone




