
 

Witajcie !!! 
Poniżej przedstawiamy harmonogram  
"Szczecińskie MotoMikołaje-II Edycja" (ARKONKA) na dzień 9 
grudnia (sobota) 2017 r. 
Do uczestnictwa w wydarzeniu i nieodpłatnego korzystania 
z przygotowanych atrakcji zapraszamy wszystkich motocyklistów i 
zaproszonych gości. Jeśli macie łyżwy, zabierzcie je ze sobą, 

będzie możliwość "polatać" po lodowisku  
 
Harmonogram 
„Szczecińskie MotoMikołaje-II Edycja” 09.12.2017(Arkonka) 

1. godz.10.30 
przyjazd autokarów z ośrodków -miejsce: Szczecin – Wały Chrobrego/Małopolska 22 
(postój przy hotelu Focus) motocykliści oraz pozostałe osoby biorące udział w 
wydarzeniu-zbiórka: Wały Chrobrego (przy Muzeum Narodowym) 

2. godz. 11.00  
oficjalne rozpoczęcie „Parady MotoMikołajów”-przejazd kolumny w kierunku 
Arkonki, zgodnie z wcześniej opublikowaną trasą 
https://goo.gl/maps/fqTBiUNaGSU2 - trasa przejazdu  2017 r 

3. godz. 11.40 -przyjazd na Arkonkę 
WAŻNE !!! autokary, samochody nie wjeżdżają na parking za szlabanem (parkują 
przed Arkonką w wyznaczonym miejscu),na parking wjeżdżają tylko 
motocykle,quady,samochody terenowe. Opiekunowie z dziećmi oraz pozostali 
uczestnicy wydarzenia kierują się w stronę parkingu głównego Arkonki 

4. godz. 11.50 
oficjalne rozpoczęcie wydarzenia ”Szczecińskie MotoMikołaje -II Edycja”, pamiątkowe 
zdjęcie 

5. godz. 12.00 
powitanie gości specjalnych 

6. godz. 12.10 
poszczególne grupy dzieci z opiekunami, motocykliści, wolontariusze oraz pozostałe 
osoby przemieszczają się do poszczególnych stref: 
I. PARKING 

 strefa motocykli 

 strefa samochodów terenowych, quadów 

 strefa sportu 

 strefa ratownictwa (Straż Pożarna, WOPR, Policja) 

 strefa gastronomii 

 strefa muzyki 
II. LODOWISKO 

 strefa zabaw na lodzie 
III. ZA LODOWISKIEM (przy biurach Arkonki) 

 strefa tańca 

 strefa foto-budka, malowanie buziek 

 strefa warsztatów dla dzieci, profesjonalne animacje 
IV. POLANA 

 strefa strzelnicy sportowej 

 strefa pokazu broni 

 strefa ogniska 
7. godz. 12.40 

https://goo.gl/maps/fqTBiUNaGSU2


uruchomienie kuchni polowej ,pieczone kiełbaski, stoisko ze słodkościami, kawa, 
herbata, napoje  
WAŻNE!!! POCZĘSTUNKI BEZPŁATNE DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW 

8. godz.14.30 
zbiórka wszystkich uczestników wydarzenia na głównym parkingu, Mikołaj rozda 
prezenty dzieciom 

9. godz.15.00 
zakończenie imprezy 
 

Zapraszamy  
wszystkich motocyklistów i gości do uczestnictwa w całym wydarzeniu. Mamy nadzieję ,że w 
pamięci dzieci długo pozostaną „Szczecińskie MotoMikołaje -II Edycja” przygotowane przez 
Zachodniopomorskich Motocyklistów o Wielkich Sercach z Przyjaciółmi,  Zakład Usług 
Komunalnych, ZDiTM  
 

 

 



Przez Szczecin przejedzie świąteczna parada (trasa parady ponżej). Przepiękne 
motocykle poprowadzą MotoMikołaje, którzy m.in. z Zakładem Usług 
Komunalnych oraz Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego przygotowali dla 
dzieci i mieszkańców niesamowitą niespodziankę. Zaprosili na imprezę dzieci z 
domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz świetlic 
środowiskowych. Jest to impreza zamknięta dlatego też w godzinach 12-15 
lodowisko będzie niedostępne.  

W sobotę o godzinie 11.00 rano na Wałach Chrobrego rozpocznie się widowiskowe wydarzenie. Na 
miejscu spotkają się dziesiątki motocyklistów w strojach Mikołajów. Użyczonymi przez Zarząd Dróg 
i Transportu Miejskiego autobusami dojedzie do nich około 200 dzieci. Gdy wszyscy już będą gotowi – 
wystartuje widowiskowa parada. Motocykliści poprowadzą kolumnę autokarów przez centrum 
miasta aż na Arkonkę. A tam od godziny 12 do 15 najmłodsi z domów dziecka, placówek opiekuńczo-
wychowawczych oraz świetlic środowiskowych będą szaleć na lodowisku. Oczywiście w towarzystwie 
MotoMikołajów. Nie zabraknie też gier i konkursów. Na parkingu uruchomiona strefa motocykli, 
samochodów terenowych, quadów, sportu, pokazy JUDO, ratownictwa (Straż Pożarna, WOPR, 
Policja), gastronomii oraz muzyki. Na lodowisku strefa zabaw na lodzie, przy lodowisku strefa tańca, 
foto-budka, malowanie buziek, strefa warsztatów dla dzieci, profesjonalne animacje zaś na polanie 
strefa strzelnicy sportowej, którą poprowadzą doświadczeni, zawodowi żołnierze, pokazu broni - 
grupą Airsoft oraz ognisko wspólne pieczenie kiełbasy oraz kolędowanie.. Będzie tam również 
mnóstwo innych atrakcji. 

Motocykliści o Wielkich Sercach to Wolna Grupa Motocyklowa, którą łączy nie tylko pasja dwóch 
kółek lecz ogromna chęć niesienia pomocy potrzebującym. To właśnie oni są pomysłodawcami 
wydarzenia. Zgłosili się do Zakładu Usług Komunalnych z prośbą o pomoc w organizacji i bezpłatne 
użyczenie lodowiska. Propozycja spotkała się oczywiście z pozytywnym odzewem. Transport dla 
dzieci zaproponował Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, który nieodpłatnie użycza autobusy i busy.  

Ciepły poczęstunek w postaci zupy zapewnia Szyszka Bistro&Cafe,.Darmową wypożyczalnię łyżew dla 
uczestników imprezy gwarantuje wypożyczalnia Gubałówka. Prąd na polanie udostępnia Wydział 
Gospodarki i Ochrony Środowiska. O atrakcje dla Naszych milusińskich zadbają profesjonalni 
animatorzy  Urodziny w Szczecinie, Mały Inżynier, All4Fun-urodziny. Imprezę ubezpieczyła 
ubezpieczono.pl 

Tego dnia nie zabraknie konkurencji sportowych, które przygotował Grzegorz Szymanski wraz 
z zaprzyjaźnionymi klubami. Judo Bushido - Morus, BKS Skorpion, Klub Sportowy Inwalidów START, 
Koch Jiu Jitsu Team Oprawa muzyczna w rękach Krystian Stegliński Będzie moc !!! 

Odwiedza Nas Aleksander Doba, Konrad Wasielewski i Marek Kolbowicz Mistrzowie olimpijscy 

z Pekinu i mistrzowie świata w wioślarstwie. 

Osoba do kontaktu:  

Krzysztof Dobry tel. 668 328 980 
Agnieszka Szlachta tel. 505 089 089 
 

https://goo.gl/maps/fqTBiUNaGSU2 - trasa przejazdu  2017 r., 

https://www.facebook.com/urodzinywszczecinie/?fref=mentions
https://www.facebook.com/malyinzynier.szczecin/?fref=mentions
https://www.facebook.com/All4Fun.szczecin/?fref=mentions
https://www.facebook.com/gszymanski1?fref=mentions
https://www.facebook.com/judobushidomorusszczecin/?fref=mentions
https://www.facebook.com/TeamSkorpionSzczecin/?fref=mentions
https://www.facebook.com/start.szczecin/?fref=mentions
https://www.facebook.com/KochJiuJitsuTeam/?fref=mentions
https://www.facebook.com/krystian.steglinski?fref=mentions
https://goo.gl/maps/fqTBiUNaGSU2

