Deň detí v pohybe
V sobotu 8. júna sa hýbali nielen deti, ale aj ich rodičia.

Deň detí oslávila spoločnosť T-Systems Slovakia pohybom. Prvý
tropický deň v Košiciach sa rodiny s deťmi stretli na
jazdeckom areáli UVLF, kde si mohli dosýta zašportovať. Deti
čakali rôzne športové disciplíny, po absolvovaní ktorých
dostali mimoňovské diplomy a čelenky. Niektorých zamestnancov
čakali milé stretnutia s kolegami na materskej dovolenke, s
ktorými sa už nejaký čas nevideli. Pozvané boli aj deti z
detských domovov, konkrétne z organizácií Usmej sa na mňa a
Úsmev ako dar. Pri jednom zo stánkov sme dokonca mohli vidieť
mladých gymnazistov, ktorí prišli predstaviť svoje eko obaly
na zošity z ľanovej látky.

Maskot Ajtík s dievčatkom

Deti prichádzali do areálu od deviatej hodiny ráno. Pomyselným
programovým vrcholom bol ujo Ľubo junior so svojím vystúpením.
Nesklamal ale ani ujo Robo zo spoločnosti Active Life, ktorý
deti zabával a hlavne rozdával cukríky a lízatká, čo výrazne
prispelo k popularite jeho vstupov. Deti súťažili v rôznych
disciplínach aj so svojimi rodičmi. Rozpohybovali napríklad
obrovský banán, alebo kotúľali obrie lopty. Malí účastníci sa
strácali v nafukovacom labyrinte a poskakovali v hradoch s
mimoňovskými postavami. Vhodne padlo jazdenie na koňoch v
zastrešenom areáli s príjemným tieňom.

Skákací hrad mal veľký úspech
Všetky nafukovacie atrakcie sa začali zmenšovať po tretej
hodine poobede, kedy už aj vo veľkom odchádzali magentoví
návštevníci. Plní kofoly a dobrého jedla a dúfame, že aj
pekných zážitkov. Konieckoncov, spätná väzba na akciu bola
prevažne pozitívna. Medzi poslednými odišiel aj otecko,
ktorého deti s radosťou celého pomaľovali (ocitol sa v jednej

súťažnej disciplíne a za jeho trpezlivosť a chuť zapojiť sa mu
ešte dodatočne ďakujeme). Áno, máme skvelé nielen deti, ale aj
rodičov, ktorí sú mimoriadne hraví a tvoriví.
Kapacitu 1500 ľudí sme naplnili a dúfame, že budúci rok sa nám
podarí počet ľudí zvýšiť. Veď len detí v spoločnosti T-Systems
je momentálne okolo 2800.

Fotenie pri magentovej fotostene
Radi by sme na záver poďakovali za spoluprácu Tomášovi Gálovi
a spoločnosti Active Life, ktorí pre nás Deň Detí vytvorili.
Pekné leto prajeme všetkým!

Naši zamestnanci ukázali deťom lego robotov

Maľovanie oteckov …

Deti boli absolútne skvelé …

Náš tím floorbalistov našiel nové posily …

