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WSTĘP NA TARGI 

Od godz. 10.00 do godz. 18.00 

Zapraszamy uczestników do zapoznania się z ofertą dedykowaną i ich rodzinom, 

przygotowaną przez kilkadziesiąt firm z zakresu medycyny, rehabilitacji edukacji, 

rekreacji i kultury. 

IMPREZY TOWARZYSZĄCE 

A - STREFA EDUKACJI I ROZWOJU 

Zapraszamy uczestników i uczestniczki do wzięcia udziału w wykładach, warsztatach 

edukacyjnych oraz spektaklu teatralnym. 

Ilość miejsc na wykładach, warsztatach i spektaklach jest ograniczona.  

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wcześniejsze zapisy:  

  e-mail: biuro@opoleseniorexpo.pl 

 Iwona Niedojadło, tel. 502 533 647. 

I Wykłady 30-minutowe.  

UWAGA: o jednej godzinie zaczynają się dwa wykłady o różnej tematyce 

 

Godzina Temat 

11.00-11.30 Zrozumieć Alzheimera 

11.00-11.30 Dojrzały mózg - co zyskujemy a co tracimy dojrzewając 

11.45-12.15 Dojrzały mózg - co zyskujemy a co tracimy dojrzewając 

11.45-12.15 Bezpieczeństwo finansowe seniora 

12.30-13.00 Bezpieczeństwo finansowe seniora 

13.15-13.45 Bezpieczeństwo prawne seniora 

14.00-14.30 Bezpieczeństwo komunikacyjne seniora  



14.45-15.15 Zrozumieć Alzheimera 

15.30-16.00 Dojrzały mózg - co zyskujemy a co tracimy dojrzewając 

16.15-16.45 Bezpieczeństwo prawne seniora 

17.00-17.30 Bezpieczeństwo komunikacyjne seniora  

 

II Warsztaty 75-minutowe  

UWAGA: o jednej godzinie zaczynają się dwa warsztaty o różnej tematyce 

Godzina Temat 

10.30-11.45 Komunikacja międzypokoleniowa czyli jak rozmawiać z 

młodszymi / starszymi od siebie 

12.00-13.15 Fitness mózgu czyli jak utrzymać mózg na wysokich obrotach i 

nie dać się Alzheimerowi 

13.30-14.45 Nareszcie mogę robić to co lubię czyli jak ocenić własne 

możliwości i szanse 

13.30-14.45 Komunikacja międzypokoleniowa czyli jak rozmawiać z 

młodszymi / starszymi od siebie 

15.00-16.15 Fitness mózgu czyli jak utrzymać mózg na wysokich obrotach i 

nie dać się Alzheimerowi 

15.00-16.15 Coaching dla seniora czyli jak zaplanować swój rozwój  

16.30-17.45 Nareszcie mogę robić to co lubię czyli jak ocenić własne 

możliwości i szanse 

16.30-17.45 Czy ruch to faktycznie zdrowie    

 

 

III Spektakl „Mój duch przyjazny” – 1,5 godziny 

 

Spektakl odbywa się w Teatrze Lalki i Aktora w Opolu, ul. Augustyna Kośnego 2a, 45-056 

Opole 

 

Godziny spektakli: 

- 14.00 

- 17.00. 

 

Cena biletu: 5 zł. 

 

Płatność - po przyjęciu i potwierdzeniu rezerwacji przez Organizatorów Targów - na konto 

Teatru Lalki i Aktora w Opolu. 

 

 

B – STREFA AKTYWNOŚCI 

(udział bez wcześniejszych zapisów) 

- tai chi,  

- joga, 

- taniec brzucha, 

- gimnastyka na siedząco.  

 

 

KONTAKT 

  e-mail: biuro@opoleseniorexpo.pl 

 Iwona Niedojadło, tel. 502 533 647. 


