Program II Jarmarku ekoturystycznego pt. „ Czym Chata Bogata” w Charzykowach
‐ 10 lipiec 2010 – sobota –
Program Jarmarku przygotowaliśmy w oparciu o 7 tematów – tzw. wiosek tematycznych,
w których przez cały czas trwania imprezy będą odbywały się różne pokazy, degustacje,
konkursy, sprzedaż pamiątek, itp. Goście odwiedzający jarmark otrzymają karty
uczestnictwa, które uprawniać będą do udziału w losowaniu nagród. Przewidujemy nast.
wioski tematyczne, w których umieścimy wszelkie podmioty gospodarcze, kluby sportowe,
artystów ludowych, itp. :
1. Spotkanie z przyrodą
4. Szlakiem turystycznych atrakcji
2. Spotkanie z historią
5. Wioska olimpijska
3. Wioska Swojskich Smaków
6. Wioska żeglarska
7. Wioska regionalna
W czasie całej imprezy na scenie amfiteatru muzyka na żywo, występy i nie tylko !
Poniżej liczne imprezy powtarzające się w ciągu dnia i te zaplanowane na konkretne
godziny:
 Godz. 11.00 otwarcie jarmarku i podanie do wiadomości zasad uczestniczenia
w loterii z nagrodami,
 konkursy dla dzieci do lat 7, od lat 7‐15 i dla dorosłych w namiocie PNBT ,
 konkursy sportowe dla maluszków i dla dzieci od 7‐15 lat oraz dla dorosłych w
„wiosce olimpijskiej”
 pokaz ratownictwa wodnego przy głównym pomoście na plaży
 pokaz tworzenia ozdób z filcowanej wełny – wioska regionalna
 nauka węzłów żeglarskich – wioska żeglarska
 konkurs przyrodniczy w namiocie Nadleśnictwa Rytel
 pokaz i konkurs znajomości szlaków turystycznych w namiocie ZPK,
 Zajęcia dla dzieci – lepienie z gliny – wioska regionalna
 Pokaz budowy ula pszczelego – wioska swojskich smaków,
 Zajęcia dla dzieci z makramy w wiosce regionalnej,
 konkurs ze znajomości klas sportowych żaglówek w wiosce żeglarskiej,
 zakończenie regat żeglarskich – wręczenie nagród ‐ amfiteatr
 o Godz. 16.00 – Mecz piłki plażowej – BIG SOCER – między chłopcami Klubu
Charzykowianka na plaży
 od godz. 16.30 Występy na deskach amfiteatru
Występ Kabaretu Ciacho
 Godz. 17.00 – Występ duetu – Sołtysiński/Banach : gitara/harmonijka ustna –
 Godz.18.00 – Występ zespołu Nagła Zmiana Klimatu – amfiteatr
 Godz. 19.00 – zakończenie loterii i losowanie nagród
 Koncert zespołu Nagła Zmiana Klimatu do godz. 20.00 i zakończenie imprezy !

