Pozvánka na akce konané v rámci projektu

Aktivní senior polsko-českého příhraničí
reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000057
Vážení,
rádi bychom Vám v rámci projektu „Aktivní senior polsko – českého příhraničí“ nabídli možnost účastnit se
jednodenních výletů do Polska a v Čechách. V rámci výletu je Vám hrazena doprava, cestovní pojištění,
pořádající město zajišťuje stravování, program a nějakou pozornost na památku pro Vás - seniory.
U některých akcí zatím neznáme přesně datum, jen měsíc pořádání akce. Přesto Vás prosíme o projevení
Vašeho zájmu o účast na následujících akcích. Více informací o projektu se dozvíte na www. barunka.org.
1) 6. 5. 2017 – Už ho nesou – Svátek draka (Trutnov)
-

piknik pro seniory na náměstí, hudební a taneční vystoupení, …

2) 10. 5. 2017 – Piknik Seniora (Kedzierzyn – Koźle)
-

vystoupení místních umělců, zpěváků z Městského kulturního střediska v areálu městského parku, …

3) 8/2017 – Seniorské trhy 1 (Klodzko)
-

trhy pro seniory, sportovní závody, ochutnávky a degustace, soutěže, …

4) 9/2017 – Sportovní senioráda (Świdnica)
-

pohybové soutěže ve sportovně – rekreačních areálech, …

5) 28. 9. 2017 – Posvícení (Česká Skalice)
-

se členy FS BARUNKA v dobových krojích slavnostní mše v kostele, zpívané procesí, dožínková zdravice u
zámku pro vrchnost, posvícenská veselice na dvoře mlýna, soutěž o nejchutnější „Posvícenský koláč“, …

6) 12/2017 – Świdnicka Koleda (Świdnica)
-

ukázky vánočních tradic v Polsku, …

7) 4/2018 – Festival zdraví ( Kedzierzyn – Koźle)
-

zumba, fitness, … ; přednáška týkající se výživy v pokročilém věku, konzultace s osobními trenéry, Jarmark
zdravé výživy, …

8) 5/2018 – Majáles – vítání léta (Česká Skalice)
-

společná oslava příchodu léta v zámeckém parku v Ratibořicích, …

9) 6/2018 – CIRK – UFF pouliční divadlo (Trutnov)
-

festival pouličních cirkusů a divadel CIRK – UFF, …

10) 8/2018 – Seniorské trhy 2 (Klodzko)
-

trhy pro seniory, sportovní závody, ochutnávky a degustace, soutěže, …

11) 9/2018 – Kuronské slavnosti (Náchod)
-

prohlídka náchodského zámku, ukázky řemesel, výstava prací seniorů, …

12) 10/2018 – Kulturní senioráda (Świdnica)
-

kulturní vystoupení amatérských souborů seniorů (i z partnerských měst), soutěže, integrační hry, …

13) 1/2019 – Přehlídka umělecké tvorby středisek pomoci (Kedzierzyn – Koźle)
-

vystoupení vokálních a tanečních ansamblů,…

14) 2. 3. 2019 – Masopust (Česká Skalice)
-

slavnostní zahájení masopustní obchůzky, vystoupení maškarád, společná masopustní zábava spojená s
výrobou masopustních škrabošek, …

Prosíme, vyplňte přiložený lístek a předejte ho osobně paní M. Pavlasové (předsedkyni FS
BARUNKA) nebo zašlete emailem na info@barunka.org, případně poštou na adresu: Folklorní
soubor BARUNKA, Zelená 240, 552 03 Česká Skalice, nejpozději do 31. března 2017.
Děkujeme a těšíme se na viděnou. V případě volných kapacit Vás budeme informovat o možnosti účastnit
se výletu i s Vaším partnerem/partnerkou.
Kontaktní osoba: paní Martina Pavlasová, předsedkyně FS BARUNKA, z. s. Česká Skalice,
tel. 777 347 117
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Jméno**: ……………………………………………………………………………………………………………….
Příjmení**: ……………………………………………………………………………………………………………..
Datum narození**: ……………………………………………………………………………………………………
Adresa: …………………………………………………………………………………………………………………
Telefon*: ………………………………………Email*………………………………………………………………..
Pozn.: * důležité pro zaslání detailnějších informací ke každé akci
** údaje potřebné pro zajištění cestovního pojištění do zahraničí
Mám zájem účastnit se těchto jednodenních výletů (v případě zájmu zakroužkujte číslo výletu,
můžete i všechny):
1) 6. 5. 2017 – Už ho nesou – Svátek draka (Trutnov)
2) 10. 5. 2017 – Piknik Seniora (Kedzierzyn – Koźle)
3) 8/2017 – Seniorské trhy 1 (Klodzko)
4) 9/2017 – Sportovní senioráda (Świdnica)
5) 28. 9. 2017 – Posvícení (Česká Skalice)
6) 12/2017 – Świdnicka Koleda (Świdnica)
7) 4/2018 – Festival zdraví ( Kedzierzyn – Koźle)
8) 5/2018 – Majáles – vítání léta (Česká Skalice)
9) 6/2018 – CIRK – UFF pouliční divadlo (Trutnov)
10) 8/2018 – Seniorské trhy 2 (Klodzko)
11) 9/2018 – Kuronské slavnosti (Náchod)
12) 10/2018 – Kulturní senioráda (Świdnica)
13) 1/2019 – Přehlídka umělecké tvorby středisek pomoci (Kedzierzyn – Koźle)
14) 2. 3. 2019 – Masopust (Česká Skalice)

