ZAPROSZENIE
NA FESTYN
RODZINNY
„MAGICZNY PARK
JAKUBOWO”
oraz na

Inaugurację XIV Olsztyńskich Dni Rodziny “Mamo , tato bądźmy razem”

Niedziela • 13 maj 2012 r. • PARK JAKUBOWO
Program Festynu Rodzinnego
12:00 Powitanie: Zdzisława Łukaszewska – słowo o pomyśle na festyn w Jakubowie ,
Zaproszenie do zabrania głosu Prezydenta Olsztyna, Prowadzący: przedstawienie programu,
zaproszenie do wspólnej zabawy, informacje o stoiskach, przedstawienie Sponsorów.
12:15 Piosenka o Olsztynie, oraz hymn o rodzinie – młodzież z Gim. nr 11
12:25 Koncert zespołu: „Kapela Jakubowa” (I wejście) i Władysław Katarzyński
12:45 Pokaz tańca flamenco – zespół Expresion Flamenco
13:05 Koncert zespołu: „Hot Eleven” – młodzież z Gim. nr 11
13:15 Konkursy, przypomnienie o Sponsorach i programie festynu
13:20 Koncert taneczny – dzieci z SP. nr 9
13:30 Koncert muzyczny – dzieci z SP. nr 1
13:40 Koncert zespołu romskiego: „Hitano”
14:20 Koncert zespołu: „Kapela Jakubowa” (II wejście)
14:40 Dzieci z przedszkola nr 13 – przedstawienie ekologiczne
14:50 Gitarzyści z SP. nr 13
15:00 Koncert zespołu franciszkańskiego: „Greccio”
15:30 Pokaz tańca – balet
15:45 Koncert zespołu: dzieci z Zatorza
16:00 Pokaz tańca klasycznego – młodzież z Gim. nr 12
16:10 Pokaz iluzji
16:25 Muzykowanie – młodzież z LO nr 3
16:40 Koncert zespołu: „Kaczki z Nowej Paczki” (I wejście dla dzieci)
17:05 Konkursy, przypomnienie o Sponsorach
17:10 Pokaz tańca – Studio Animacji Ruchowej „Rytm”
17:35 Koncert zespołu: „Kaczki z Nowej Paczki”
18:00 Wyniki Konkursów, przypomnienie o Sponsorach
18:10 Koncert zespołu: „Czyści jak łza”
18:45 Przypomnienie o Sponsorach, podziękowania
18:50 Koncert - bard olsztyński Walerian Ostrowski
19:20 Rozstrzygnięcie konkursów
19:25 Pokaz tańca – Studio Animacji Ruchowej „Rytm”
19:40 Podziękowania uczestnikom i Sponsorom oraz
zaproszenie na finałowy koncert zespołu „Com2gether”
21:15 Koniec Festynu Rodzinnego w Parku Jakubowym!
Dodatkowo
W trakcie trwania festynu liczne konkursy, gry i zabawy dla całych rodzin m.in.:
ścianka wspinaczkowa - przejazd bryczką konną (Kojrys) - konkurs plastyczny - „Park Jakubowy moich marzeń” - Quiz
rodzinny o Jakubowie - Quiz o tematyce ekologicznej - malowanie twarzy - puszczanie baniek mydlanych - zabawa z chustą
Klanza - „wyścig żółwi” (na rowerach) - przeciąganie liny - trampolina - konkursy sportowe - gra w bule - mecze piłkarskie konkurs na najładniejszego psa i kota - prezentacja i umiejętności psów ze schroniska - konkurs dotyczący zwięrząt - ...
Podczas festynu: Olsztyński Zakład Komunalny zorganizuje zbiórkę elektrosprzętu.
Będzie można zaadoptować psa lub kota ze schroniska dla zwierząt.Zapraszamy do udziału w zbiórce karmy.

