
 
 
 
 

 
 

HALA STULECIA „Miejsce Przyjazne Seniorom” 

WROCŁAWSKIE DNI SENIORA 2014 

 

Niepowtarzalny koncert z udziałem Jerzego Połomskiego, Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza, 

specjalny bilet do Centrum Poznawczego, bal w klimacie „szalonych lat sześćdziesiątych”, targi 

senioralne, oraz pokaz wrocławskiej fontanny multimedialnej- w ten sposób Hala Stulecia włączy 

się w tegoroczne obchody Dni Seniora. Wydarzenie odbędzie się 21 września we Wrocławskim 

Centrum Kongresowym przy Hali Stulecia. 

 

„Każde wydarzenie staramy się przygotować w sposób wyjątkowy, nieszablonowy i na najwyższym 

poziomie, a oferta, którą kierujemy do seniorów jest przede wszystkim odpowiedzią na ich 

oczekiwania.” – podkreśla Dawid Frik, który odpowiada za projekty senioralne w Hali Stulecia – Dzień 

Seniora w kompleksie Hali Stulecia planujemy odnieść do fantastycznego okresu, jakim były „szalone 

lata sześćdziesiąte” – dodaje. 

 

ALICJA MAJEWSKA I JERZY POŁOMSKI WE WROCŁAWSKIM CENTRUM KONGRESOWYM 

 

W nowoczesnym wnętrzu Wrocławskiego Centrum Kongresowego, dawniej znanym jako Pawilon 

Restauracyjny, odbędzie się m.in. koncert Alicji Majewskiej i Jerzego Połomskiego. Artyści wykonają 

swoje największe przeboje. Wcześniej zaplanowano także targi senioralne, podczas których swoje 

oferty zaprezentują różne instytucje oraz kluby seniora, podpowiadając m.in. gdzie bezpiecznie i 

niedrogo uprawiać sport lub spędzić czas wolny, dokąd pojechać, a nawet nauczyć się czegoś 

nowego. Miłośników dobrej zabawy zapraszamy również na bal, który przeniesie nas w okres 

„szalonych lat sześćdziesiątych”. Kulminacyjnym punktem programu Dnia Seniora w Hali Stulecia 

będzie specjalny Pokaz Wrocławskiej Fontanny Multimedialnej. 

 

Bilety na koncert w cenie od 20 do 40 zł w sprzedaży od 1 sierpnia!  

Szczegółowe informacje oraz rezerwacja pod numerem telefonu 71/347 51 51 

 
  



 
 
 
 

CENTRUM POZNAWCZE DLA SENIORÓW! 

 

Centrum Poznawcze przedstawia zwiedzającym historię jedynego obiektu we Wrocławiu wpisanego 

na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, jakim jest Hala Stulecia, genezę jej powstania i przemian 

na przestrzeni lat, wprowadzając jednocześnie w świat architektonicznych projektów jutra. 

To miejsce, w którym splata się historia i innowacje przyszłości.  

 

Z okazji Wrocławskich Dni Seniora, 21 września wszyscy seniorzy będą mogli zwiedzić Centrum 

Poznawcze w specjalnej cenie. 

 

Godziny pracy Centrum Poznawczego 21 września - 9:00 – 18:00. 

 (rezerwacja dla grup zorganizowanych pod numerem telefonu 71/347 51 51) 

 

INFORMACJE O BILETACH: 

Kiedy ? - bilety na koncert w sprzedaży od 1 sierpnia. 

Gdzie? – kasa biletowa w Hali Stulecia (Centrum Poznawcze, wejście D3); 

W jakiej cenie? 

 kategoria I – 40 zł 
 kategoria II – 35 zł 
 kategoria III – 30 zł 
 kategoria IV – 25 zł 
 kategoria VI – 20 zł 

 



 
 
 
 

Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo pod numerem telefonu 71/347 51 51 lub wypełniając 
poniższy formularz na stronie: 

http://halastulecia.pl/wydarzenie/dzien-seniora-w-kompleksie-hali-stulecia/ 

 

4. BAL SENIORA „SZALONE LATA SZEŚĆDZIESIĄTE” 

Dzień Seniora w kompleksie Hali Stulecia seniorzy będą mogli spędzić na balu, który już po raz 

czwarty zorganizowany zostanie specjalnie dla nich. Motywem przewodnim 4. Balu Seniora będą 

„Szalone lata sześćdziesiąte”. 

Szampańska zabawa potrwa od godziny 19:00 do godziny 23:30. Tańczyć będziemy głównie w 

rytmach muzyki z lat ’60, ale nie zabraknie także muzyki z innych okresów. W programie 

przewidziano konkurs na „Najlepsze stylizacje z lat sześćdziesiątych” oraz oczywiście poczęstunek 

wliczony w cenę.  

Bal Seniora jest wydarzeniem organizowanym przez Halę Stulecia. Partnerami są: Fundację Aktywny 

Senior, Catering Kantyny, Fundacja Jeszcze Żyjemy oraz Wrocławskie Centrum Seniora. 

 4. Bal Seniora 2014 

21 września 2014, godz. 19:00-23:30, 

Wrocławskie Centrum Kongresowe przy Hali Stulecia (sala wielofunkcyjna) 

ul. Wystawowa 1, Wrocław, 

Cena udziału w wydarzeniu: 35 zł / osoba – ilość miejsc ograniczona! 

Rezerwacja miejsc na bal pod numerem telefonu: 71/ 347 51 59 

(pon.-pt. w godz. 9:00-16:00) 

Wpłaty za udział w balu należy dokonać po wcześniejszej rezerwacji miejsc na konto: 

Fundacja Aktywny Senior 

Ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław 

Nr konta: 24 1500 1067 1210 6010 0658 0000 

TYTUŁEM: „BAL SENIORA 21.09.2014 + (imię i nazwisko uczestnika)” 

 

tel:71%2F347%2051%2051
http://halastulecia.pl/wydarzenie/dzien-seniora-w-kompleksie-hali-stulecia/


 
 
 
 

CENTRUM POZNAWCZE DLA SENIORÓW! 

Centrum Poznawcze przedstawia zwiedzającym historię jedynego obiektu we Wrocławiu wpisanego 

na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, jakim jest Hala Stulecia, genezę jej powstania i przemian 

na przestrzeni lat, wprowadzając jednocześnie w świat architektonicznych projektów jutra. To 

miejsce, w którym splata się historia i innowacje przyszłości. 

Z okazji Wrocławskich Dni Seniora, 21 września wszyscy seniorzy będą mogli zwiedzić Centrum 

Poznawcze w specjalnej cenie. Godziny pracy Centrum Poznawczego 21 września – 9:00 – 18:00. 

(rezerwacja dla grup zorganizowanych pod numerem telefonu 71/347 51 51) 

 

Program imprezy: 

09:00-18:00 - Centrum Poznawcze – specjalna cena biletów dla seniorów 

12:00-16:00 - Targi Senioralne – wstęp wolny 

17:00-19:00 - koncerty : Alicja Majewska z Włodzimierzem Korczem oraz Jerzy Połomski –od 20-40 zł 

19:30-24:00 - Bal Seniorów „Szalone lata sześćdziesiąte” – wstęp 35 zł/os. 

20:30-20:45 - Pokaz Fontanny Multimedialnej – wstęp wolny 

  

                                   Więcej informacji pod numerem telefonu 71 347 51 51 

                                               i na stronie internetowej www.halastulecia.pl 

tel:71%2F347%2051%2051

