Zapraszamy na drugą edycję Festiwalu Wody
2017-10-12
W sobotę 21 października w zabytkowej części Zakładu Uzdatniania Wody Bielany, będzie
miało miejsce niezwykłe wydarzenie. Festiwal Wody to przedsięwzięcie Wodociągów
Krakowskich, organizowane już po raz drugi i odbywające się w tym roku pod hasłem: Woda
nas kręci!

W podróż po zakręconym wodnym świecie zapraszają Prezydent Miasta Krakowa
Jacek Majchrowski i Wodociągi Krakowskie! Między godziną 10:00 a 16:00 czekają
pasjonujące zadania, konkursy, i gry. Podczas II Festiwalu Wody na pewno nikt się nie
będzie nudził!
W programie wodne laboratorium z całą gamą pouczających eksperymentów – tu coś
paruje, bulgocze, przelewa się… Zastanawiacie się, jak wygląda świat z wnętrza
bańki? Zapewne inaczej! A jak? O tym będą mogli się przekonać ochotnicy, którzy
pozwolą nam zamknąć się w zaczarowanej bańce! Na tych, którzy lubią wycinać,
kleić, kolorować, czeka plastyczna pracownia kropelki z czarodziejskimi wodnymi
kulami. Będzie również szansa, by się zamienić w poławiaczy skarbów. Dzieci i
rodziców z artystyczną smykałką organizatorzy zapraszają do wodnego studia
nagrań!
Do tego orzeźwiający „łyk” wody prosto z kranu wprost z Zakładu Uzdatniania Wody
Bielany. Wodę będzie można skosztować w wersji gazowanej i mocno schłodzonej, a
także serwowanej z różnymi dodatkami. Wodociągi Krakowskie udostępnią również
swoje mobilne laboratorium, w którym będą badać wodę z krakowskich kranów.
Dla wszystkich tych, którzy będą chcieli na wydarzenie dotrzeć komunikacją miejską,
organizatorzy przewidzieli transport. Autobus do Zakładu Uzdatniania Wody Bielany
będzie kursował z przystanku tramwajowego na placu Wszystkich Świętych przy
Urzędzie Miasta Krakowa. Pierwszy kurs o godz. 10.00, kolejne co godzinę. Ostatni o
godz. 15.00. W drogę powrotną z przystanku autobusowego przy Zakładzie
Uzdatniania Bielany będzie można wyruszyć od godziny 11.20 co godzinę. Ostatni
kurs o godz. 16.00.
W czasie wydarzenia będzie także można oddać krew w ramach akcji „Błękitne tętno
miasta – oddaj krew – uratuj życie”. Wodociągi Krakowskie zachęcają do przyłączenia
się do akcji, która może pomóc uratować czyjeś życie. W ubiegłym roku w czasie I
Festiwalu Wody udało się zgromadzić 10 litrów tego drogocennego płynu.

Zobacz, jakie atrakcje czekały na wszystkich chętnych podczas
ubiegłorocznej edycji Festiwalu Wody:
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