Zrób latawiec, wystartuj w zawodach i
powalcz o cenne nagrody
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Cztery listewki, klej, kawałek papieru lub foli, długi sznurek oraz odrobina fantazji – to najpotrzebniejsze rzeczy do
budowy prostego latawca, z którym będzie można wystartować w VII Zawodach Latawcowych w Lwówku Śląskim i
powalczyć o bardzo cenne nagrody.
Zawody latawcowe to od lat sposób na ciekawe spędzenie Dnia Wagarowicza, a jednocześnie możliwość wykazania
się i zdobycia cennych nagród.
Tradycją Zawodów stało się, iż ich organizatorzy z roku na rok zapewniają dla startujących coraz ciekawsze i bardziej
atrakcyjne nagrody, które – nie ma co ukrywać – są jednym z magnesów przyciągający dzieci i młodzież na Zawody.
Podobnie jak w roku ubiegłym tak i w tym Sponsorzy nie zawiedli. To dzięki ich ofiarności pula nagród z dnia na
dzień rośnie. W ubiegłym roku były to m.in.: kamery sportowe, akcesoria rowerowe, sprzęt sportowy, akcesoria
komputerowe, czy gry. W tym roku będzie jeszcze ciekawiej. A jakich nagród można się spodziewać w tym roku?
Tradycyjne latawce zbudowane są zazwyczaj z listewek i papieru lub foli. Przeglądając ostatnio internet natrafiłem na
ciekawy projekt latawca zbudowanego z rurek do picia. Czy ktoś skusi się i spróbuje powalczyć o nagrody latawcem
ze plastikowych słomek?
O tym wszystkim przekonamy się już wkrótce. Aby wziąć udział w zawodach wystarczy, że zbudujesz latawiec i we
wtorek rano (21 marca br.) przyjdziesz na stadion miejski w Lwówku Śląskim – zapisy trwają do ostatniej chwili!
W tych zawodach może wziąć udział każdy mieszkaniec naszego powiatu. Zawody Latawcowe są jedynymi
zawodami w naszym regionie, w których nie ma kategorii wiekowych. Tu nie jest ważne ile, kto ma lat, ani to ile osób
budowało latawiec. Jedynym podziałem, jaki przewidzieli organizatorzy to podział ze względu na budowę latawca,
czyli: latawce płaskie i latawce komorowe (skrzyniowe).
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