
Information 
 

 
Детски панаир в центъра на София  

- 22ри и 23ти септември - градската градина пред Народен Театър „Иван Вазов” -  
 
След бурното си участие в Детския панаир, организиран на 25ти и 26ти август в морската градина на гр. Бургас, adidas 
България ще зарадва своите малки фенове и в столицата.  
 

   
 
На 22ри и 23ти септември, от 10:00ч. до 18:00ч. в градската градина пред Народен театър „Иван Вазов”, adidas 
България ще даде възможност на всички млади спортни таланти да покажат своите умения на специалното мини 
игрище. Малките футболни запалянковци ще могат да тестват способностите си за контрол над топката, а младите 
дами ще имат възможност да се включат в часовете по аеробика и зумба.  
 
Всички участници ще получат подарък, но само най-добрите ще стигнат до големите награди.  
 
Елате да играем и да се забавляваме заедно. Очакваме ви! 
 

               
 
Бележки към редакторите: 
 
аdidas България ще вземе участие в четвъртия пореден Детски панаир, организиран от Фондация Америка за 
България и Фондация Easyart, заедно със седействието на Столична община. Спортният бранд редовно се включва в 
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инициативи за развитието на детско-юношеския спорт по целия свят. Негова основна цел е да подпомага младите 
спортни надежди по пътя към тяхното израстване, да ги насърчава да се развиват и да спортуват, за да пораснат 
здрави и силни личности. 
 
Детски панаир е двудневна разнообразна програма oт ателиета със свободен достъп за децата на столицата. Целта е 
да се предостави възможност на по-широк кръг семейства да се включат във всички културно - развлекателни и 
възпитателни инициативи през тези дни. Партньорите ни ще предоставят различни безплатни форми, чрез които 
децата ще се докоснат до света на творчеството, културата, образованието и спорта. Проектът е отворен към всички 
желаещи да се включат и направят децата щастливи. 
 
 
 
 
NB! Моля, ако използвате този PR материал, изпратете информация на magi@bars.bg, за да можем да отразим публикацията в месечния мониторинг. 
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