
W Międzyzdrojach tydzień od 13 do 19 lipca pod znakiem kabaretów  
 
Codziennie przez cały tydzień aktywny program z New Balance. W tym tygodniu 
gościem New Balance będzie znany dziennikarz telewizyjny Jarosław Kuźniar  

 Godz. 08:45 – „Biegowe poranki z New Balance”  
- bezpłatne treningi z trenerem w towarzystwie zaproszonych gwiazd 
- zbiórka przy pawilonie New Balance przy Alei Gwiazd 
  

 Godz. 08:45 – „Crossfit Zumba” 
- zajęcia z nowoczesnymi formami ruchu, bezpłatne treningi w hotelu Amber 
Baltic 
 - zbiórka przy pawilonie New Balance przy Alei Gwiazd 
 

14 – 16 lipca ( wtorek – czwartek) 
 Akcja promocyjna Banku BGŻ 
 Godz. 10:00 – 18:00, plaża po prawej stronie molo pomiędzy wejściem C-D, 

gry i konkursy plażowe, możliwość surfowania po torze do skimboardu, oraz 
ścianka wspinaczkowa     

 
15 lipca  (środa) 

 Kabaret „Smile” 
 Godz. 20:00, amfiteatr, bilety w cenie 40 zł, ulgowe 25 zł 

 
16 lipca  (czwartek) 

 Kabaret „Młodych Panów” 
 Godz. 20:00, amfiteatr, bilety w cenie 45 zł, ulgowe 25 zł 

 
17 – 19 lipca  (piątek – niedziela) 

 Akcja promocyjna  marki „Lays” 
 Godz. 10:00 – 18:00, plaża po prawej stronie molo, gry i zabawy plażowe, 

połączone z degustacją letnich smaków, wyjątkową atrakcją miasteczka 
plażowego jest „Radościomierz” ( zabawa mierząca poziom radości ) oraz 
możliwość zrobienia sobie fotografii w ramce, drukowanej na miejscu 

 
18 - 19 lipca (sobota - niedziela) 

 Mistrzostwa Polski IRB ( wyścigi pontonowych łodzi ratunkowych ) 
 plaża po lewej stronie molo przy punkcie medycznym, zawody ratowników 

wodnych w konkurencjach, będących symulacją rzeczywistych akcji 
ratunkowych, połączone z prezentacją profesjonalnego sprzętu stosowanego 
w ratownictwie wodnym 

 
18 lipca  (sobota) 

 Akcja promocyjna marki „Danone” 
 Godz. 12:00 – 16:00, skwer rekreacyjny przy Alei Gwiazd, gra uliczna dla dzieci 

 
19 lipca (niedziela) 

 Kabaret „Paranienormalni” 
 Godz. 20:00, amfiteatr, bilety w cenie 55 zł, ulgowe 30 zł  

 
 



Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą 
Urząd Miejski w Międzyzdrojach 
 


