
 

 

Gliwice, 13 sierpnia 2020 r. 

CH FORUM GLIWICE WZNAWIA CYKL ZAJĘĆ I WARSZTATÓW DLA RODZICÓW 

HALO AKTYWNE MAMY! WRACAMY! 

Gliwickie CH FORUM wznawia cykl zajęć skierowany do młodych rodziców, zwłaszcza mam. I zapra-

sza 17 sierpnia (poniedziałek) od godz. 10:00 na trening „Aktywna mama”. Będzie energicznie, weso-

ło i przede wszystkim zdrowo. 

Zajęcia poprowadzi Magdalena Kłos – trenerka personalna, która specjalizuje się w treningu siłowym 

kobiet oraz współpracuje z kobietami w ciąży i po porodzie, prowadząc m.in. zajęcia dla mam z małymi 

dziećmi pod marką Strong Mum.  

Do wspólnego treningu CH FORUM zaprasza wszystkie mamy z dziećmi do 1,5 roku życia. Aby wziąć 

udział w ćwiczeniach należy być co najmniej 6 tygodni po porodzie. Zajęcia odbędą się w sali siłowni 

(poziom 2). 

Zapisy prowadzone są dla dwóch grup godzinowych: 10:00-11:00 oraz 11:30-12:30. Zgłaszać można się 

dzwoniąc do Punktu Informacyjnego centrum (tel. 32 335 73 00) lub za pośrednictwem profilu FB.  

Warunkiem przyjęcia zapisu jest okazanie maksymalnie dwóch paragonów za zakupy na łączną kwotę 

100 zł, dokonane w dowolnym sklepie w CH FORUM, za wyjątkiem hipermarketu Carrefour. 

Jeszcze na ten miesiąc CH FORUM przygotowało kolejne atrakcje dla rodziców: 26 sierpnia tematem 

spotkania będzie praca rodzica w domu; na 31 sierpnia zaplanowano następny trening dla  mam. 

  

O CENTRUM HANDLOWYM FORUM W GLIWICACH 

FORUM: centrum handlowo-rozrywkowe o pow. handlowej 43.000 m kw., położone w ścisłym centrum Gliwic.  
W 2017 roku obiekt przeszedł gruntowną modernizację części wspólnych i pasażu, pojawiły się także nowe ciągi 
komunikacyjne i rozwiązania funkcjonalne. 

Wśród około 120 najemców CH FORUM są renomowane marki modowe i z sektora „zdrowie i uroda”, w tym 
m.in.: C&A, CCC, Deichmann, Douglas, H&M, KappAhl, New Yorker, Reserved, Rossmann, Sephora,  SuperPharm. 
Inne branże także reprezentowane są przez wiodące marki: RTV Euro AGD, Pepco, Empik, Martes Sport, Smyk, 
TEDi, DUKA, Home&You. Część rozrywkowa FORUM to m.in. 13-ekranowe kino Cinema City – jedyny multipleks 
w Gliwicach. Ofertę gastronomiczną, m.in. w strefie restauracyjnej o oryginalnej architekturze i stylistyce, tworzy 
12 najemców reprezentujących kuchnie całego świata. W centrum pod nazwą Biblioforum działa  także jedyna w 
swoim rodzaju filia miejskiej biblioteki publicznej. 

Właścicielem CH FORUM w Gliwicach jest DEKA Immobilien GmbH; zarządcą: MVGM, jedna z czołowych w Euro-
pie firm w obszarze zarządzania nieruchomościami. 

https://www.facebook.com/strongmumkato
https://www.facebook.com/chforumgliwice

