Program EEF Złotów 2016
Półwysep Rybacki

Inne lokalizacje
niedziela, 19 czerwca 2016

Mini bieg przedszkolaków
14.00

W tym roku wprowadzono dodatkowy mini bieg dla
przedszkolaków, którzy pobiegną na Półwyspie Rybackim
na godzinę przed biegiem głównym. Dla każdego uczestnika biegu będą czekały słodkie niespodzianki.
Kontakt: ZCAS, al. Piasta 26, 77-400 Złotów,
tel. 67 263 22 88, e-mail: sport.zcas@zlotow.pl

Eco Cross - Bieg dookoła Jeziora Miejskiego
na dystansie 4 km - 7. Edycja

15.00

Bieg główny dookoła promenady nad Jeziorem Miejskim
w Złotowie na dystansie 4 km na Półwyspie Rybackim.
Zapisy online trwają do 12 czerwca. Wpisowe wynosi 10
zł. W dniu zawodów zapisy w Biurze zawodów w godz.
11.00 – 14.45 (Półwysep Rybacki).
Kategorie biegu: generalna (kobiet i mężczyzn), wiekowa

kobiet i mężczyzn (16-29, 30-39, 50-59, 60-69, 70 lat i
więcej), małżeństw, najstarsza i najstarszy zawodnik,
najlepsza złotowianka i najlepszy złotowianin.
Nowością dla uczestników biegu głównego będzie możliwość wygenerowania certyfikatu ukończenia biegu, który
otrzyma każdy z biegaczy w formie elektronicznej na
wskazany przy zapisach adres e-mail.
Kontakt: ZCAS, al. Piasta 26, 77-400 Złotów, tel. 67 263
22 88, e-mail: sport.zcas@zlotow.pl

czwartek, 23 czerwca 2016

Eco Volley Cup – turniej piłki siatkowej
Boisko Orlik przy al. Mickiewicza 18

17.00

Nagrodą główną dla zwycięskiej drużyny są bilety na mecz Ligi Światowej Polska - Francja, który odbędzie się w niedzielę, 26 czerwca
w Łodzi. Nie trać czasu, wyślij wypełniony formularz zgłoszeniowy do
19 czerwca i zawalcz o bilety na Ligę Światową!
Zapisy do 19 czerwca w Biurze turnieju: ZCAS, al. Piasta 26, 77-400
Złotów, tel. 67 263 22 88, e-mail: sport.zcas@zlotow.pl

piątek, 24 czerwca 2016
Dzień Pokoleń
Senioralia Złotowskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku
15.30 – 19.30

W programie m.in.:
występ Orkiestry Dętej OSP Złotów, występy zespołu
„Olibabki” i „Złotowianki”, joga i gimnastyka dla
wszystkich, konkurs na najładniejszy wianek, występy
słuchaczy ZUTW, wystawa prac malarskich i rękodzieła
wykonanych przez słuchaczy ZUTW.

17.00

Warsztaty wędkarskie z „Wiadomościami
Wędkarskimi” dla juniorów i seniorów
CWK Zacisze przy ul. Wioślarskiej 4
W programie: omówienie metod wędkarskich, metod wabienia ryb,
dyskusja na temat zagrożeń wynikających z zanieczyszczeń wód i
ochrony ekosystemów wodnych, omówienie metod hodowlanych,
praktyczne wykorzystanie nabytych podczas warsztatów umiejętności.

Koncert rockowy:
Zagrają zespoły: Trzy Gitary, Cochise z Pawłem
Małaszyńskim, 4 Szmery

20.00 – 24.00

Trzy Gitary to jedna z najlepszych polskich grup wykonujących przeboje Czerwonych Gitar i Trzech Koron.
Wysoki poziom artystyczny zespołu a nade wszystko
łudząco podobne do oryginału głosy muzyków powodują,
iż koncerty Trzech Gitar stanowią bardzo atrakcyjną propozycję muzyczną. Liderem zespołu jest były frontman
zespołu Czerwone Gitary – Marcin Niewęgłowski.
Cochise to zespół grający muzykę będącą oryginalnym
połączeniem rocka i grunge’u. Grupa powstała w 2004
roku i od tego czasu zagrała kilkaset koncertów w całym
kraju oraz nagrała cztery studyjne albumy Wokalistą i
jednym z autorów tekstów jest znany aktor Paweł
Małaszyński.
4 Szmery to najlepszy w Europie tribute band australijskiej kapeli rockowej AC/DC. Na koncerty grupy zjeżdżają fani z całej Polski. Ostre brzmienie i niezapomniane
legendarne przeboje to doskonała forma spędzenia wolnego czasu i gwarancja dobrej zabawy.

sobota, 25 czerwca 2016
Dzień Turysty ze Stowarzyszeniem Złotowski Korpus Ekspedycyjny
Zielony Ryneczek – inauguracja
8.00 - 12.00 Pl. Paderewskiego
Otwarcie Wypożyczalni rowerów
Zagroda Krajeńska
9.00
Od tego dnia w Zagrodzie Krajeńskiej będzie funkcjonowała
wypożyczalnia złotych rowerów. Przez pierwsze 2 godziny po otwarciu
złotowscy policjanci będą nieodpłatnie znakować rowery.

„Chrupek Cup” Turniej piłki nożnej im. Adama
Kaliniaka
- 50 km rajd rowerowy "Projekt Czarownica, czyli dokąd 9.00 – 15.00 Stadion Miejski przy ul. Wioślarskiej
Rajdy na Krajnie (rowerowy i pieszokajakowy)
9.00 – 15.00

poprowadzą nas Krajeńskie legendy"
- 20 km rajd pieszo-kajakowy "W piachach i szuwarach
Krajny - czy wiemy dokąd biegną wszystkie ścieżki?"

Turniej piłki nożnej chłopców rocznik 2006.
W turnieju weźmie udział 20 drużyn.

Regulamin rajdów, opis tras, informacje na temat wysokości
wpisowego
na
stronie
internetowej
http://korpus.com.pl/eef2016/
Biuro rajdów czynne w dniu 25 czerwca 2016 rok
od godz. 8.00.

Wspólna zupa z kotła

Singlowy turniej tenisa w kat. OPEN i 45+
Korty tenisowe przy al. Mickiewicza 18

15.00
Wspólne warzenie strawy z podsumowaniem Rajdów na
Krajnie i opowieściami o podróżowaniu.

15.30 – 18.00

Warsztaty turystyczne
W programie m.in: warsztaty pakowania plecaka,
przygotowywania roweru i kajaka na wyprawę, ogłoszenie
wyników z rajdów, nauka orientacji w terenie.

9.00

Świętojanki ze Złotowskim Stowarzyszeniem Inicjatyw
16.00 – 20.00 Artystycznych „Przy Fontannie”
Zagroda Krajeńska
W programie m.in.: warsztaty wykonywania wianków, konkurs na
najładniejszy wianek oraz tradycyjne puszczanie wianków na jeziorze.

„Pytanioteka – Euro Eco Quiz”
17.00
16.00 – 17.00

Odprawa i przyjmowanie zgłoszeń w dniu 23 czerwca 2016 o godzinie
18 w domku tenisowym. Turniej odbywa się systemem pucharowym.
Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres sewery.urban@gmail.com
Wpisowe: 5 złotych.
Informacje na temat turnieju: kontakt@tenis-zlotow.pl

Otwarty konkurs wiedzy turystycznej przeprowadzony
przy pomocy środków komunikacji mobilnej smartfonów
na temat wiedzy turystycznej.

Warsztaty wędkarskie z „Wiadomościami
Wędkarskimi” dla juniorów i seniorów
CWK Zacisze
W programie: omówienie metod wędkarskich, omówienie metod
wabienia ryb, dyskusja na temat zagrożeń wynikających z
zanieczyszczeń wód i ochrony ekosystemów wodnych, omówienie
metod hodowlanych, praktyczne wykorzystanie nabytych podczas
warsztatów umiejętności.

Marsz na orientacje
Zwierzyniec
18.00
Praktyczne wykorzystanie wiedzy na temat marszu na orientację
zdobytej w czasie panelu turystycznego - marsz po ścieżkach
edukacyjnych w Parku Zwierzyniec.

19.00 – 23.00

Koncert muzyki folkowej:
Zagrają zespoły: KliMagJa, No To Cyk,
Haydamaky z Kijowa

„Busem przez świat” – opowieść o tanim podróżowaniu
20.30 – 22.00 połączona z ogniskiem z opowieściami podróżniczymi
Zagroda Krajeńska

KliMagJa – projekt muzyczny inspirowany muzyką
folkową.
Kapela No To Cyk – złotowska kapela prezentująca
muzykę ludową, biesiadną z lat przed i powojennych oraz
nowe znane przeboje "przerobione" na styl biesiadnokapelowy. Posiada w swoim repertuarze własne
kompozycje, które są odzwierciedleniem przemian jakie
zachodzą we współczesnym świecie i kraju.
Haydamaky – zespół z Kijowa grający mieszankę
muzyki ska, reggae, rock, dubu
i tradycyjnej muzyki ukraińskiej. Sami nazywają siebie
„Ukrainian Dub Machine”, a muzykę, którą grają jako
„Hucuł-Punk”, „Karpatian-Ska” i „Kozak Rock”. Zespół
brał udział w otwarciu Stadionu Narodowego w
Warszawie. Realizuje wspólne projekty muzyczne z Voo
Voo i Kamilem Bednarkiem.

niedziela, 26 czerwca 2016
Dzień dla Rodziny
12.00 – 17.30

Festyn Rodzinny ze Stowarzyszeniem
Zastępczego Rodzicielstwa Oddział
w Złotowie
W programie m.in: charytatywny koncert Pawła Mosiołka,
występy muzyczne dzieci, zabawy dla dzieci: wielkie
bańki, malowanie twarzy, kajaki, pokazy karate, pokaz
chemiczny, przejażdżki konne, rowery race running.
Zbiórka w ramach akcji „NIE nowotworom u dzieci”.

Singlowy turniej tenisa w kat. OPEN i 45+
Korty tenisowe przy al. Mickiewicza 18
9.00

Odprawa i przyjmowanie zgłoszeń w dniu 23 czerwca 2016 o godzinie
18 w domku tenisowym. Turniej odbywa się systemem pucharowym
Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres sewery.urban@gmail.com
Wpisowe: 5 złotych.
Informacje na temat turnieju: kontakt@tenis-zlotow.pl

Otwarty Turniej sprawnościowy dla dzieci
Turniej składający się z konkurencji: gry w bule,
chodzenie na tasmie, gogle starości, przechodzenie po
kijem – limbo, kubeczki – piramida.
Konkurs przewidziany jest dla dzieci - kategorie wiekowe:
poniżej 5 lat, 6-7 lat, 8-9 lat, 10-11 lat, powyżej 12 lat.

10.00 – 18.00 Euro Eco Festival Basket Cup – turniej koszykówki
Hala “Złotowianka”
Turniej koszyków w kategorii OPEN.
Kontakt: ZCAS, al. Piasta 26, 77-400 Złotów, tel. 67 263 22 88, e-mail:
sport.zcas@zlotow.pl

16.00 – 19.00 Otwarte ekologiczne warsztaty artystyczne z Klubem
Artystów „Pasja”
Zagroda Krajeńska
W programie warsztaty quilling i warsztaty bibułkarstwa – kwiaty z
bibuły.

17.00 - 17.30

20.00 –24.00

„Rodzicu dostrzeż objawy” - wykład onkologa
Moniki Barełkowskiej dotyczący profilaktyki i
wczesnych objawów nowotworów u dzieci

Festiwal Reggae:
Zagrają zespoły:
Cała Góra Barwinków - Muzyka Całej Góry Barwinków
to połączenia reggae i ska serwowane z punkowym
wykopem. Członkowie inspirują się muzyką takich grup
jak: Ejectes, Skaferlatine czy Western Specials. Łączą ze
sobą również reggae słynnego Boba Marleya, a także
polskie grupy reggae & ska z lat osiemdziesiątych
i dziewięćdziesiątych.
Habakuk – polski zespół reggae wywodzący się z Częstochowy. Jako pierwszy polski zespół reggae świadomie
zapoczątkował działania z hip-hopem - było to jeszcze w
latach 90-tych. Następnie nagrał płytę z piosenkami Jacka
Kaczmarskiego w wersji reggae, która wzbudził niemałe
poruszenie na polskim rynku. Wreszcie, jako pierwszy
zespół z Polski, a właściwie z całej Europy Wschodniej,
zagrał na największym festiwalu świata - brytyjskim Glastonbury. Zespół zagra z King Lover, z którym występuje
od kilku lat, rewelacyjnym wokalistą pochodzenia jamajsko – surinamskiego.

Bezjahzgh – zespół powstał w 2006 roku w
wielkopolskiej Trzciance. Jak przyznają członkowie
zespołu: „Jesteśmy galimatiasem energii, muzyki i
pomysłów, które składają się w spójną całość podczas
naszych koncertów. Różnorodność charakterów i styli
oraz szerokie, instrumentarium sprawia, że nasze reggae
jest muzyczną ekspresją naszych korzeni, naszej
Trzciamajki”.

Wtorek, 28 czerwca 2016
Dzień Integracji z Fundacją CIS „Chcemy Integracji Społeczeństwa”
9.30– 12.30

„Czyste powietrze – turniej wiedzy
przedszkolaków” - turniej ekologiczny dla
dzieci z terenu powiatu złotowskiego
W turnieju biorą udział pięcioosobowe drużyny
z przedszkoli w wieku od 5 do 6 lat (zgłoszenia do 10
czerwca br.). Konkurencje: mini-konkurs wiedzy
ekologicznej – segregowanie śmieci i dbanie o czyste
powietrze, zadanie segregacji odpadów, skonstruowanie
śmieciowego luda.
Kontakt:
Jowita Bednarska tel. 67 263 27 05
(koordynatorem jest Publiczne Przedszkole nr 4
w Złotowie)

16.00- 19.00

Impreza „Chcemy Integracji Społeczeństwa”

16.00

Powszechne sadzenie drzew realizowane wspólnie
z Asta Net ramach finału akcji „Eko - faktura Eko wybór”
Osiedle Chojnicka II – przy ul. Kocika

17.00

Złotowianka „Eco Climbing” - zawody na ściance
wspinaczkowej
Hala „Złotowianka”

W programie: pokaz udzielania pierwszej pomocy, stoisko
z profilaktyką raka piersi, pokaz walk karate i boksu, oraz
zabawy dla dzieci, gra w boule, balony i bańki mydlane,
malowanie twarzy i włosów, tatuaże wodne, chusta
animacyjna, zamek dmuchany, loteria fantowa.

16.00-19.00

Stoisko Asta Net promujące akcję „Eko –
faktura Eko - wybór”

Kontakt: ZCAS, al. Piasta 26, 77-400 Złotów, tel. 67 263 22 88, email: sport.zcas@zlotow.pl

Stoisko edukacyjne Nadleśnictwa Złotów
16.00-19.00

„Stop dla bólu kręgosłupa” - nauka ćwiczeń kręgosłupa
17.00 – 19.00 pod kierunkiem Henryka Witolda Szczepańskiego
Sala kinowa ZCAS

Środa, 29 czerwca 2016
Dzień Sztuki z Miejską Biblioteką Publiczną im. Cypriana Norwida w Złotowie
10.00 – 14.00

„Czyste powietrze – zdrowe dzieci!” - konkurs
plastyczny dla przedszkolaków i uczniów szkół
podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu
złotowskiego
Zadaniem konkursowy jest wykonanie indywidualnie
pracy plastycznej w formacie A4 w technice mieszanej.
Konkurs odbędzie się w 4 kategoriach wiekowych: dzieci
przedszkolne (5-6 latki), uczniowie klas I – III, uczniowie
klas IV – VI, uczniowie szkół gimnazjalnych. Zgłoszenia
do konkursu do dnia 10 czerwca br..
Koordynator konkursu: Zespół Szkół Samorządowych
nr 1 w Złotowie
tel. 67 263 34 86, e-mail: m.kilar@op.pl

14.00 – 19.00 „Dzień sztuki ludowej na Krajnie” - otwarte warsztaty
dawnych zawodów
Zagroda Krajeńska
W programie:
warsztaty garncarskie, warsztaty szewskie
i wykliny, uruchomienie kuźni w Zagrodzie Krajeńskiej i warsztaty
rzemiosła kowalskiego, warsztaty rzeźbiarskie.

15.00
Artystyczne zabawy nie tylko dla dzieci:
16.00 – 19.00
W programie:
- Mega Puzzle z motywami Eco” - tworzenie czterech
obrazów z elementami zwierzęcymi i roślinnymi –
propozycja dla zespołów z firm, organizacji i instytucji
(liczba miejsc ograniczona - udział na zasadzie
wcześniejszych zgłoszeń)
- „Koszulkowa rozsypanka”- malowanie liter na t-shirt
i układanie hasła,
- Warsztaty cyrkowe nie tylko dla dzieci (w programie
m.in.: żonglerka, monocykle, szczudlarze, mim, clown,
malowanie twarzy)
„Ptasi gaj” – malowanie i ozdabianie dźwięczącymi
elementami ptaków, które rozwieszone zostaną między
drzewami Półwyspu Rybackiego
Kredomania- rysowanie kredami chodnikowymi

Otwarcie kuźni przy Zagrodzie Krajeńskiej
Zagroda Krajeńska

16.00 – 19.00 Otwarte ekologiczne warsztaty artystyczne – zaprasza
Klub Artystów „Pasja”
Zagroda Krajeńska
W programie warsztaty: haftu krajeńskiego, patchworku, quilling oraz
makrama i bibułkarstwo.

19.00 – 19.30

Przemysław Siciarz akustycznie

20.00 – 21.00

„Co w trawie piszczy?” - spektakl
Amatorskiego Teatru Miejskiego ze
Stowarzyszania Wychowanków i Przyjaciół
Złotowskiej „Jedynki

21.00 – 22.00

„Eko – nuta” Koncert Akustyczny Dusz
czwartek, 30 czerwca 2016
9.00

Turniej tenisa dla młodzieży do lat 18
Korty tenisowe przy al. Mickiewicza 18
Odprawa wraz z przyjmowaniem zgłoszeń w dniu 30.06. o godzinie
9.00 w domku tenisowym.
System rozgrywek będzie uzależniony od liczby zgłoszeń, wpisowe
5 złotych.
Informacje na temat turnieju: kontakt@tenis-zlotow.pl

10.00 - 16.00

„Niska emisja a wody Złotowa” – warsztaty
dla uczniów złotowskich szkół podstawowych i
gimnazjów
W warsztatach wezmą udział 3 drużyny po 15
uczestników. Przewidziano 4 godziny warsztatów
ekologicznych dla każdej z grup oraz 2 warsztatów ze
sketchnotingu (tworzenia notatek w formie graficznej).
Drużyny w ramach warsztatów odbędą się zajęcia
terenowe związane z poborem próbek różnych rodzajów
wód z terenu Złotowa, zajęcia laboratoryjne związane z
badaniem próbek pod kątem wpływu niskiej emisji na stan
ich czystości, skonstruowanie 6 posterów z zaznaczonymi
punktami badawczymi.
Zgłoszenia drużyn do warsztatów trwają do 15 czerwca
2016 r.

17.00 – 19.00

Debata TV ASTA z udziałem publiczności
„Złotów Twoim zdaniem” - Czy Złotów to
miasto ludzi przedsiębiorczych?
Debata telewizyjna z udziałem Burmistrza Miasta
Złotowa oraz zaproszonych gości dotycząca możliwości
rozwoju gospodarczego naszego miasta, funkcjonowania
firm w naszym mieście, możliwości inwestycyjnych.

piątek, 01 lipca 2016
Dzień Euro
9.30

Turniej tenisa dla dzieci w kat. 6-8 lat, 9-10 lat, 11-13 lat
Korty tenisowe przy al. Mickiewicza 18
Zasady rozgrywania turnieju - system rozgrywek tzw. grupowy, ,,każdy
z każdym’’ każde dziecko rozgrywa minimum 3 mecze
Zasady gry:
- zawodnikowi przysługują dwa serwisy jeden z góry drugi z dołu
serwujący stoi za linią końcową i zagrywa piłkę w pole po drugiej
stronie siatki (po przekątnej)
- serwis zagrany w „net” jest powtarzany.
- zmiana serwującego następuje , przy nieparzystej sumie punktów w
tie-breaku
- pierwszą piłkę można odbić dopiero po odbiciu od ,ziemi potem można grać z powietrza.
Długość gry: do dwóch wygranych setów każdy do 7 punktów, przy
stanie 1:1 w setach trzeci set do 7 punktów, w secie musi być przewaga 2 punktów.

Odprawa i przyjmowanie zgłoszeń na turnieje:
- grupa czerwona i zielona
w dniu 1 lipca o godzinie 9.30 w domku tenisowym
- grupa w wieku 11-13 lat
o godzinie 11.30. Wpisowe 5 złotych

16.00 – 19.00 Otwarte ekologiczne warsztaty artystyczne pn. „Ocalić
Krajnę od zapomnienia” - zaprasza Klub Artystów
„Pasja”
Zagroda Krajeńska
W programie warsztaty: haftu krajeńskiego, wyplatania laleczek
„Krajan”, patchworku z motywem krajeńskim, quilling z motywem
krajeńskim, bibułkarstwa - kwiaty z bibuły w kolorach Krajny.

17.00

Orlik Eco Boxing – Turniej bokserski
Boisko Orlik przy al. Mickiewicza 18
Kontakt: ZCAS, al. Piasta 26, 77-400 Złotów,
tel. 67 263 22 88, e-mail: sport.zcas@zlotow.pl

20.00 – 23.00

„Dancing `80” w wykonaniu: Teatru
Muzycznego Hals, Zespołu Papa D, Zespołu
Lord
Teatr Muzyczny Hals –wystąpią z programem „Piosenka
jest dobra na wszystko”. To rewia największych polskich
przebojów z przed wielu lat. Obszerne fragmenty
piosenek ułożone są w krótkie wiązanki, a zbitki słowne
tekstów, tworzą żartobliwy kontekst tych utworów,
dostarczając widzowi wiele zabawnych skojarzeń.
Papa D – zespół został założony w 1984 roku pod nazwą
„Papa Dance”. Grupa zyskała popularność dzięki
utworom "Naj Story", "Miłość z walkmana", "O-la-la" i
"Ocean wspomnień".
Lord – zespół wystąpi z koncertem „Sound of Queen”
(największe przeboje grupy Queen). Powstanie zespołu
zostało zainspirowane kolejną rocznicą odejścia Freddiego
Mercury i na jego cześć. Od ponad 10 lat zespół
koncertuje na terenie całego kraju i zagranicą grając
każdego roku dziesiątki koncertów plenerowych i
klubowych.

sobota, 02 lipca 2016
Dzień Eco
6.00 – 14.00

XXXIII Wędkarskie Zawody Spławikowe o
Puchar Ziemi Złotowskiej na Jeziorze
Miejskim

9.00 – 14.00

„Zbadaj odcisk ekologiczny swojego auta” - Drzwi
Otwarte Centrum Motoryzacyjnego Unimetal
OSKP i Warsztat Samochodowy Unimetal przy ul.
Kujańskiej 10
W programie m.in. badanie emisji spalin i pomiar poziomu hałasu
zewnętrznego pojazdu, bezpłatne badania techniczne pojazdów
w zakresie: zbieżności kół, stanu układu zawieszenia, sprawności
hamulców oraz ustawienia świateł.
Rozstrzygnięcie konkursu „Dbamy o Twoje Bezpieczeństwo” –
nagroda główna SKUTER!
Darmowe
atrakcje
towarzyszące:
NOWOŚĆ:
JAZDA
SYMULATOREM NAUKI, zjeżdżalnia dmuchana, malowanie
twarzy, gry i zabawy dla dzieci, grill oraz wiele innych atrakcji.
Konkursy plastyczne dla małych dzieci oraz konkurs zręcznościowy
z użyciem ALKOGOGLI.

9.00 – 10.30

„Joga jest ECO!” - otwarte zajęcia jogi dla
każdego na świeżym powietrzu

9.00

Odprawa i przyjmowanie zgłoszeń w dniu 30.06.2016 o godzinie 18 w
domku tenisowym
Zgłoszenia można również nadsyłać na adres sewery.urban@gmail.com
Wpisowe: 10 złotych od pary
Gramy systemem pucharowym.
Istnieje ewentualność, że zawody rozegramy w ciągu jednego dnia.

Zapraszamy na Półwysep Rybacki do wspólnych ćwiczeń,
zabierz ze sobą matę do ćwiczeń, wodę do picia ubierz się
wygodnie, ćwicz z nami!

11.00 – 14.00

Deblowy turniej tenisowy OPEN i 45+
Korty tenisowe przy al. Mickiewicza 18

Festyn ekologiczny „Ekolandia”
podsumowanie konkursów ekologicznych
Związku Gmin Krajny w Złotowie
Związek Gmin Krajny zaprasza na podsumowanie
konkursów ekologicznych: „Tropem dzikich wysypisk
śmieci”, „Kwiatek dla Matki Ziemi”, „Zbieramy
makulaturę, zużyte baterie, telefony komórkowe oraz
tonery do drukarek. Zbieramy – Nie wyrzucamy”.
W programie: występy estradowe, atrakcyjne zabawy
i animacje dla dzieci i całej rodziny, eko-konkursy, quizy.

14.00 – 18.00

15.00 – 17.00 Międzynarodowy Turniej Strzelecki Euro Eco Festival
Złotów 2016
W zawodach wystartuje 8 osad reprezentujących zakłady
Strzelnica sportowa LOK przy ul. Powstańców
pracy, instytucje, organizacje pozarządowe składające się
Regaty smoczych łodzi

z 20 wioślarzy (w tym minimum 4 panie) oraz bębniarza.
Sternikiem osady jest osoba wskazana przez organizatora.
W godzinach dopołudniowych będą odbywały się sesje
treningowe dla osad. Same zawody rozpoczną się o godz.
14.00.

15.00 – 18.00

RC Łodzie Zawody 2016 - wyścigi zdalnie
sterowanych modeli dla dzieci

19.00 – 21.00

Koncert Maciej Fortuna International
Quartet
Maciej Fortuna International Quartet - to
międzynarodowa, amerykańsko – polska formacja
jazzowa. Zespół złożony w 3/4 z Amerykanów gra polskie
utwory ludowe. Wykonywany program zespołu jest
kolejną odsłoną wieloletniej wzajemnej współpracy
muzyków, których łączą wieloletnie doświadczenia
koncertowe.

16.30

Spotkanie Pokoleń Sparty
W programie:
16.30 - mecz siatkówki
18.00 - mecz piłki nożnej (z udziałem oldbojów Lecha Poznań)

21.00 – 22.00

Koncert Zespołu L.U.Z Blues
W repertuarze zespołu L.U.Z Blues znadują się m.in. takie
przeboje, jak "Europa" Santany, "Still got the blues"
Gary'ego Moore'a, "Smoke on the water" Deep Purple,
czy "Stairway to heaven" Led Zeppelin.

22.00 – 24.00

Dyskoteka pod gwiazdami

niedziela, 03 lipca 2016
9.00 – 10.30

„Joga jest ECO!” - otwarte zajęcia jogi dla
każdego na świeżym powietrzu

9.00

Deblowy turniej tenisowy OPEN i 45+
Korty tenisowe przy al. Mickiewicza 18
Odprawa i przyjmowanie zgłoszeń w dniu 30.06.2016 o godzinie 18
w domku tenisowym. Zgłoszenia można również nadsyłać na adres
sewery.urban@gmail.com
Wpisowe: 10 złotych od pary
Gramy systemem pucharowym.

Zapraszamy na Półwysep Rybacki do wspólnych ćwiczeń,
zabierz ze sobą matę do ćwiczeń, wodę do picia ubierz się
wygodnie, ćwicz z nami!

12.00 – 13.00 Otwarcie ulicy imienia Janusza Sławińskiego
Przy budynku al. Piasta 19
15.00 – 18.30

Turniej Wymiataczy
,,Wymiatacze” to wersja światowego hitu ,,Nietypowy
turniej rodzinny”, w którym rywalizuje ze sobą sześć
drużyn. Każda drużyna składa się z czterech pełnoletnich
osób. Zawodnicy mają do pokonania ekstremalny i pełen
zaskakujących niespodzianek tor przeszkód. Śmiałkowie
muszą udowodnić jak bardzo są zdeterminowani by
sięgnąć po zwycięstwo. Przeszkody przygotowane
podczas turnieju, dostarczą mnóstwo zabawy i uśmiechu
zarówno dla oglądającej publiczności jak i startujących
zawodników. Turniej składa się z siedmiu konkurencji:
1) Rzepolepy, 2) Przeprawa, 3) Zorba, 4) Bubble football,
5) Rower czteroosobowy, 6) Koszykarska karuzela,
6) Mocarze.
Na zgłoszenia czekamy do dnia 19 czerwca 2016 r.
Kontakt: kultura.zcas@zlotow.pl i pod numerem tel. 502
518 150.
O wyborze do turnieju będzie decydowała kolejność
zgłoszeń.

15.00

Grand Prix Pomorza w Skata
CWK Zacisze przy ul. Wioślarskiej 4

19.00 – 21.00

Koncert twórczości Janusza Sławińskiego
„Za zdrowie Pań .. „
Koncert upamiętniający zmarłego w zeszłym roku
Honorowego Obywatela Miasta Złotowa – Pana Janusza
Sławińskiego, wybitnego muzyka, kompozytora, aranżera
i dyrygenta. W wieloletnim dorobku zawodowym był
szefem muzycznym i artystycznym wielu festiwali
i przeglądów w kraju i za granicą. W koncercie wystąpią
przyjaciele Pana Janusza Sławińskiego z repertuarem jego
tekstów piosenek.

21.30 – 23.00

Koncert zespołu „Leszcze” z Kacprem
Kuszewskim
Ludzie pokochali taneczne rytmy, a żartami z kiczowatej
konwencji zachwycili się też krytycy, porówując formację
do Buena Vista Social Club. Leszcze za piosenkę „Ta
dziewczyna” otrzymały Nagrodę Dziennikarzy na
opolskim festiwalu w 2002 r. Po 6 latach zespół wygrał
ten festiwal i dostał Nagrodę Publiczności za utwór „Tak
się Bawi Nasza Klasa”. Leszcze zagrały około tysiąca
koncertów, a frontmanem do 2012 roku był Maciej
Miecznikowski, zespół współpracował także z Katarzyną
Pakosińską. Od 2016 roku wokalistą jest znany aktor
Kacper Kruszewski.

23.00

Pokazy laserowe – zakończenie Euro Eco
Festival Złotów 2016

