FESTYNY RODZINNE
Olecko, 11 CZERWCA 2017 ROKU
plac w centrum miasta

RAMOWY PROGRAM FESTYNÓW
1300 - Msza Św. w intencji rodzin z terenu Powiatu Oleckiego - Kościół
pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Olecku (Plac Wolności 18).
00
13 - 1600 Konkurencje na stanowiskach Straży Pożarnej, Policji i Ratownictwa
Medycznego. Badania profilaktyczne i porady zdrowotne. Wystawa, degustacja i sprzedaż: miodu, wyrobów cukierniczych, mleczarskich oraz masarskich.
Gry i zabawy dla dzieci.
00
16
Losowanie
nagród
dla
uczestników
festynu
„Bezpieczny
Powiat - 2017” i „Zdrowa rodzina – szczęśliwa rodzina”.
30
16 – Zakończenie.

Organizatorzy:

Patronat medialny:

Sponsorzy:

Szczegółowy program
Festynu Rodzinnego „Zdrowa rodzina – szczęśliwa rodzina”
W ramach obchodów XIX Warmińsko – Mazurskich
Dni Rodziny Powiat Olecki organizuje powiatowy festyn
rodzinny pn. „Zdrowa rodzina – szczęśliwa rodzina”.
Impreza
służy
umacnianiu
rodziny,
promowaniu
zdrowego stylu życia i odżywiania oraz zachęceniu
do wykonywania badań profilaktycznych. Na najmłodszych
będą czekały atrakcyjne gry i zabawy oraz nagrody.

Wykaz stanowisk:
1. Piekarnia „Młyn” – pieczywo.
2. Domy im. Janusza Korczaka – zdobienie szkła, ciasto i ciepłe napoje (kawa, herbata),
popcorn, wata cukrowa.
3. Dom Pomocy Społecznej „ZACISZE” w Kowalach Oleckich – degustacja bigosu.
4. Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych – degustacja kiełbasy grillowej.
5. Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Dla Dzieci Głuchych w Olecku – degustacja bigosu.
6. Zespół Szkół Technicznych – malowanie paznokci, upinanie fryzur i zabawa „Magiczna
skrzynia”. Degustacja kompotu.
7. Stowarzyszenie ŻYTKIEJMSKA STRUGA – gofry, sękacze i pokaz wypieku sękacza.
8. PECTUR – wyroby masarskie.
9. Gospodarstwo Pszczelarskie z Puńska – miód, pierzga, propolis i pyłek kwiatowy.
10. Gospodarstwo Rodzinne GREMZA – sery korycińskie, masło wiejskie i twaróg.
11. Olejowy Raj – oleje tłoczone na zimno.
12. DECOUPAGE – wyroby z drewna.
13. Wiklina Leszno - wyroby z wikliny.
14. KUŹNIA JEMIELISTE – kowalstwo artystyczne.
15. LENEK D. Włodarczyk – biżuteria z wyrobów naturalnych.
16. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – promocja: rodzicielstwa zastępczego, form przeciwdziałania przemocy w rodzinie i warsztatów dla rodziców. Gry i zabawy dla dzieci.
17. Niepubliczne Przedszkole SMYK – malowanie twarzy dzieciom, bańki mydlane.
18. Warmińsko - Mazurski Oddział NFZ – rejestracja potencjalnych dawców szpiku,
profilaktyka raka piersi, pomiar wagi ciała, gry i zabawy dla dzieci.
19. Grupowa Praktyka Pielęgniarek i Położnych – edukacja zdrowotna, badanie poziomu
cukru i mierzenie ciśnienia krwi.
20. PSSE w Olecku - pomiar wagi i wzrostu, mierzenie tlenku węgla w wydychanym powietrzu, obliczanie wskaźnika BMI i edukacja z zakresu zdrowego żywienia oraz nauka usuwania kleszcza.
21. Firma FADO – badanie mammograficzne (w mammobusie).
22. Gołdapski Pułk Przeciwlotniczy – pokaz sprzętu wojskowego.

Organizator: POWIAT OLECKI

Sponsorzy:

Szczegółowy program festynu
„Bezpieczny Powiat - 2017”
Impreza ma charakter festynu rodzinnego, na którym dzieci
i dorośli poprzez gry, zabawy oraz profesjonalnie zorganizowane stanowiska edukacyjne zgłębią swoją wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy i bezpieczeństwa pożarowego.

Celem imprezy jest:
- edukacja i promocja zdrowia publicznego,
- popularyzacja i promocja
publicznego i pożarowego,

zasad

bezpieczeństwa

- umiejętność zachowania się w sytuacjach zagrożenia
zdrowia i życia,
- edukacja i promocja zdrowia w szczególności pierwsza
pomoc medyczna,
- edukacja bezpieczeństwa poprzez zabawy i konkursy
dla dzieci i młodzieży,
- promocja zawodu ratownika medycznego, strażaka, policjanta oraz społecznej działalności
Ochotniczej Straży Pożarnej.

Dzieciom chętnym do czynnego udziału w festynie zostaną przekazane imienne kupony uczestnika,
na których będą wyszczególnione poszczególne konkurencje i stanowiska jakie trzeba
zaliczyć w trakcie trwania imprezy.
W celu wzięcia udziału w losowaniu atrakcyjnych nagród wypełniony kupon z kompletem
zaliczonych i odznaczonych konkurencji uczestnicy wrzucają do urny (w namiocie organizatora).
Losowanie nagród odbędzie się o godz. 16.00.

W poszczególnych konkurencjach
dzieci uczestniczą wraz z rodzicami!

Organizator:

Sponsor:

KOMENDA POWIATOWA
W OLECKU

PAŃSTWOWEJ

STRAŻY

POŻARNEJ

