
 

 

Dzień Dziecka w Western City: 

 

 
10:00 – Rozpoczęcie imprezy, goście z karnetami korzystają z atrakcji stałych (wspinanie na 
pal, rzuty włócznią i nożem itd…), odwiedzanie stoisk z malowaniem twarzy. 

12:00 – Pojedynek rewolwerowców. 
 

12:30 – Wybranie z widowni grupy (3 grupy po 5 dzieci), które przejdą w raz z jednym 
kowbojem do Gold City na konkurs płukania złota, kto będzie miał więcej złota wygrywa.  

12:30 – SCENA GŁÓWNA : Nauka tańca kowbojskiego.  

13:00 – Pokaz tańca Indiańskiego. 

13:30 – Wybranie z widowni grupy dzieci (3 grupy po 5 dzieci), które na scenie głównej będą 
skakać przez linę. Ta osoba, która najdłużej będzie skakać wygrywa certyfikat i przechodzi do 
rundy finałowej. 

13:30 – Wybranie z widowni 2 grup dzieci po 5 osób, które w raz z kowbojem przejdą do 
Gold City. Odbędzie się konkurs „Poszukiwanie skarbu” (Na terenie Gold City będą 
pochowane karteczki – wskazówki, dzięki którym dzieci będą nakierowywane do 
odnalezienia skarbu. (RÓWNOLEGLE DO SKOKÓW NA SKAKANCE) 

14:00 – Pokaz rewolwerowców. 

14:15 – Wybranie z widowni grupy osób (10) od lat 15-stu, i przejście do konkurencji jazdy na 
byku. 

14:15 – Wybranie z widowni 3 rodzin (mama, tata, dziecko) i przejście wraz z jednym 
kowbojem do Gold City, konkurencja pływania „ósemek”, która rodzina jako pierwsza 



ukończy wyścig wygrywa główna nagrodę – weekend w pensjonacie „Palomino”z pełnym 
wyżywieniem. Nagrody pocieszenia – rodzinne zdjęcie w „Wanted”.  

15:10 – Pokaz napadu na bank. 

15:40 – Konkurs dla osób od lat 15 rzucania lassem –Wybranie z widowni 5 osób. Kto w 
najkrótszym czasie zarzuci lasso wygrywa. 

16:00 – Wybranie zwycięskiego losu. I nagroda – 2 godziny nauki jazdy, II nagroda – kapelusz, 
III nagroda – zdjęcie w dolarze. Na bilecie wstępu należy napisać swoje imię, nazwisko i 
numer telefonu. 

16:30 – Rodeo Show. 

17:15 – Zakończenie imprezy. ;-)  
 
 

Cały czas można kupować kiełbaskę w salonie i z paragonem udać się do ogniska. 

Stoiska z malowaniem buzi są cały czas dostępne.  
 

 


