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24 LIPCA, Godz. 15:00-20:00
Zalew
Zamojski
24 LIPCA,
Godz.
15:00-20:00
СімейнийZamojski
24 липня
Zalew
Час: 15.00-20.00

європейський
Сімейний
пікнік
європейський
в Замості
пікнік
вgodzinie
Замості
Startujemy o
15:00
Strefa sceny
Konkursy wiedzy o UE dla dzieci,
pokazy magii, quizy dla dzieci i zabawy
integrujące

Замойський
24 липня
Час: залив
15.00-20.00
Замойський
залив

Strefa unijna
Punkt Informacyjny Funduszy
Europejskich
Strefa zdrowia
Punkty pomiaru ciśnienia, fantom
i zasady udzielania pierwszej pomocy

Stoiska
• POLICJI:
znakowanie rowerów, a także
na miejscu: motocykle policyjne,
radiowóz
• STRAŻY POŻARNEJ:
na miejscu: ciężkie samochody
ratowniczo-gaśnicze
• TEATRU MUZYCZNEGO W LUBLINIE:
m.in. gadżety ze spektakli bajkowych
dla dzieci

15.50 – pokaz ratownictwa medycznego
16.00 – oficjalne otwarcie pikniku:
Marszałek Województwa Lubelskiego Strefa gier i zabaw
Jarosław Stawiarski
Malowanie twarzy, kącik plastyczny,
oraz Prezydent Miasta Zamość
bańki mydlane, dmuchańce, modeloAndrzej Wnuk
wanie balonów, fotobudka, animacje
16.10 – piosenki z bajek – występ
(budowniczowie oraz pociąg Syriusza),
artystów Teatru Muzycznego
warsztaty robotyczne i komputerowe,
w Lublinie
animatorzy: klaun, szczudlarz oraz maskotki: Myszka Miki, bałwanek Olaf
16.40 – „Bezpieczeństwo na wodzie”
z „Krainy Lodu” i Syriusz - oficjalna
– lekcja przeprowadzona przez
maskotka Unii Europejskiej
funkcjonariuszy policji
17.15 – pokaz ewakuacji
wysokościdla osób z Ukrainy prowadzona przez Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.
Zbiórkazpieniężna
atrakcje
są bezpłatne!єпархії.
przeprowadzony Збір
przezкоштів
Państwową
для осіб зwszystkie
України організує
Карітас Замойсько-Любачівської
Straż Pożarną
всі атракціони безкоштовні!
Zbiórka pieniężna
dla osób z Ukrainy prowadzona przez Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.
18.25 – pokaz ratownictwa
medycznego
Збір коштів для осіб з України організує Карітас Замойсько-Любачівської єпархії.
19.00 – koncert zespołu
Smooth
Gentlemen
W przypadku
złej pogody wydarzenie odbędzie się w hali sportowo-widowiskowej OSiR w Zamościu: ul. Królowej Jadwigi 8, 22-400 Zamość
У
разі
поганої
погоди
подія відбудеться в спортивно-глядацькій залі Центру спорту і відпочинку (OSiR) в Замості: вул. Королеви Ядвиги 8, Замостя
20.00 – zakończenie
pikniku
W przypadku złej pogody wydarzenie odbędzie się w hali sportowo-widowiskowej OSiR w Zamościu: ul. Królowej Jadwigi 8, 22-400 Zamość
У разі поганої погоди подія відбудеться в спортивно-глядацькій залі Центру спорту і відпочинку (OSiR) в Замості: вул. Королеви Ядвиги 8, Замостя

