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Gmina Jawor w „Projekcie Pla?a” ????

5 lipca wystartowa?a nowa edycja „Projektu Pla?a”. Osiem wakacyjnych weekendów i osiem
najpopularniejszych nadmorskich miejscowo?ci. Ekipa TVN po raz kolejny wyruszy?a w podró? po
polskim wybrze?u, zara?aj?c s?oneczn? energi? nie tylko wczasowiczów, ale te? widzów przed
telewizorami.

? Projekt Pla?a, to ogromne miasteczko TVN, w którym ka?dy znajdzie co? dla siebie. Strefa
dolno?l?ska jest jedn? z jego cz??ci. B?dziemy tworzy? i kreowa?, b?dziemy poznawa? si? i przede
wszystkim jak najwi?cej opowiada? o Dolnym ?l?sku – zach?ca Cezary Przybylski, marsza?ek
województwa.

Gmina Jawor wspólnie z Urz?dem Marsza?kowskim we Wroc?awiu równie? b?dzie bra?a udzia? w
tym wydarzeniu. Ju? w ten weekend 27-28 lipca na pla?y w Dar?ówkowie Zachodnim b?dzie
mo?na skorzysta? z naszych atrakcji i animacji. Do wygrania w konkursach b?d? liczne pami?tki
zwi?zane z Jaworem, a tak?e vouchery na wst?p do Jaworskich atrakcji. Je?eli kto? z Was wybiera
si? w ten weekend do Dar?ówkowa zapraszamy na nasze stoisko.

Dodatkowo Ekipa „Projektu Pla?a” zaprasza do miasteczka TVN, które b?dzie t?tni? ?yciem przez
ca?y weekend, oferuj?c moc atrakcji dla odwiedzaj?cych w ka?dym wieku! Z my?l? o
najm?odszych powstanie strefa „Kids Club”. W jej ramach do dyspozycji dzieci b?d? plac zabaw
oraz animatorzy, którzy przeprowadz? wiele konkursów z upominkami. Równie? starszym nie
zagrozi nuda. Kiedy maluchy skupi? si? na budowaniu fortec z piasku, nastolatki i doro?li dostan?
szans? na spróbowanie swoich si? w wielu wakacyjnych dyscyplinach – p?ywanie na desce SUP
czy skakanie na trampolinie wodnej. Na zwolenników mniej „ekstremalnych” sportów czeka? b?d?
zaj?cia z zumby. Znajdzie si? tak?e co? dla sympatyków spokojniejszej rozrywki – ci swoje miejsce
z pewno?ci? znajd? w k?ciku czytelniczym. Wieczory z kolei to czas filmomaniaków, którzy b?d?
mogli zrelaksowa? si? na le?aku w strefie kina letniego player.pl.

Ekipa TVN nie rezygnuje tak?e z najwi?kszej atrakcji „Projektu Pla?a”, czyli spotka? ze znanymi i
lubianymi. Tym razem w „Strefie Gwiazd” go?ci? b?d? aktorzy oraz uczestnicy popularnych seriali
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i programów grupy TVN Discovery Polska (m.in. „Na Wspólnej”, „Top Model”, „19+” czy „Big
Brother”) oraz arty?ci muzyczni.
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