
Imparati pentru o zi in \&quot;Regatul copilariei \&quot;  din Dumbrava Veseliei
Dumbrava Veseliei este taramul copilariei regasite. Un mini-Disneyland se ascunde in spatele usii pe care
scrie Dumbrava Veseliei, locul in care dintr-un singur buton se aprind mii de stelute ce impanzesc seara
de seara "cerul" din Dumbrava Veseliei si lumineaza cu blandete peste voia buna si bucuria copiilor de a
manui jucariile. De altfel, se lauda cu cateva avantaje fata de restul locurilor de joaca din oras,
reprezentantii Dumbravii Veseliei spunand ca au incercat sa iasa din tiparele obisnuite si sa aduca ceva cu
totul nou ca `i concept despre ceea ce inseamna sau devine "joaca" pentru noua generatie. Complexul
dispune si de o cafenea cocheta care le ofera parintilor posibilitatea sa guste din preparatele de aici, pe
cand micutii pot savura sucuri naturale, popcorn sau deliciosul "candy-bar". Pe langa acestea, este
singurul loc de joaca din Sibiu care are un teren sintetic de 400 de metri, gazonul si plasele de protectie
fiind importate din Grecia. Mai mult decat atat, si-a fixat tarife astfel incat orice copil sa aiba bucuria de a
avea acces la orice fel de jucarii, ora de joaca in cursul saptamanii fiind mai "ieftina decat painea, berea
sau tigarile ".
  
  
  
  Ateliere pentru cei mici
  
  
  
  Locul de joaca este impartit pe mai multe zone, in functie de categoriile de varsta ale copiilor: zona "
bebe " pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 2 si 5 ani, zona care se adreseaza copiilor cu varsta cuprinsa
intre 5 si 7 ani, zona copiilor cu varsta pana la 12 ani, zona de creatie, de karaoke, zumba si dans. Pe
langa acestea, Dumbrava Veseliei organizeaza saptamanal ateliere prin care ii "pune la munca " pe cei
mici, astfel ca martea se desfasoara atelierul "Sportul, o joaca", miercurea cel de prajiturele - cel care se
bucura de cel mai mare succes -, iar incepand de astazi, va avea loc atelierul "Catavencii Juniori ", unde
cei mici vor fi provocai la diferite activitati care ii vor transforma in mici jurnalisti. O sedinta la unul
dintre ateliere costa 15 lei, dar parintii pot sa le faca si abonamente copiilor. Pentru mamici se
organizeaza saptamanal "Şezatoarea Mamicilor", iar singura conditie pentru participare este ca produsele
aduse copiilor sa fie facute "de casa". Un concept nou, real si de poveste in Dumbrava Veseliei este
"Regatul copilariei ", un loc special pentru aniversarile celor mici. Daca nu stiti ce cadou sa le oferiti
copiilor de zilele onomastice, Dumbrava Veseliei vine cu o idee noua. De ziua lor, prichindeii pot sa
devina imparati sau imparatese, fiind asezati pe un tron regal, pentru a fi sarbatoriti si fotografiati cu
coroana pe cap `i sceptru, spre bucuria lor. 
  
  Primavara incepe sa-si faca aparitia in Sibiu, iar pentru Dumbrava Veseliei acesta este un motiv in plus
pentru a organiza alte ateliere si concursuri pentru copii. "Cupa primaverii " este prima competitie de
acest gen pe care locul de joaca o va gazdui, iar reprezentantii indeamna atat gradinitele, cat si familiile sa
participe la manifestarea care implica jocuri distractiv-sportive, mai ales ca va fi pus la bataie un premiu
pe masura. 
  
  " Dumbrava Veseliei" este la trei minute de "inima" Sibiului, pe str. Faurului, nr 19. Cei care doresc sa
afle mai multe informatii, pot suna la numarul de telefon 0756950353 sau pot accesa pagina
https://www.facebook.com/dumbravaveseliei.

Cuvinte cheie: concurs  tipar  grecia  sibiul  jocuri  sport  sportiv  despre  petitie  miercurea  dumbrava
jucarii  gradinite  concursuri pentru copii  fiat  bebe  opc  zum  aniversari  fotograf  zumba  loc de joaca
facebook  ieftin
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