II ZLOT SENIORÓW (CAS)
W NADWIŚLAŃSKIM PARKU ETNOGRAFICZNYM W WYGIEŁZOWIE
http://mnpe.pl/ Wygiełzów, ul Podzamcze 1; 32 – 551 Babice
Kasa, informacja, tel. 32 – 613 – 40 – 62
województwo małopolskie
W DNIU 10 maja 2017 (ŚRODA)
W GODZ. 9.00 – 16.00
SKANSEN: otwarty od godz.8.00-18.00
a. godz. 9.00-10.00 zwiedzanie (Skansenu) z przewodnikiem dla osób biorących udział w
konkursie(wg listy- 21 osób)
b. godz. 10.00-11.00 warsztaty ( 2 grupy wg listy- max 25 osób w grupie )
c. godz. 14.30-15.30 zwiedzanie Skansenu z przewodnikiem ( dla chętnych wg listy)

Amfiteatr
a. godz. 11.00-12.30 część oficjalna, wystąpienie pełnomocnika Prezydenta UMK - dr Anna
Okońska-Walkowicz i przedstawiciela Rady Krakowskich Seniorów.
b. godz. 12.30-13.00 część artystyczna ( bellydance- CAS MIECHOWITY i pokaz
truchtania)
c. godz. 12.45-13.00 Finał konkursu z nagrodami „Śladami tradycji”
d. godz.13.00-14.00 wydawanie posiłku regionalnego
e. godz.14.00-15.00 warsztaty ( 2 grupy wg listy- max 25 osób w grupie ) Skansen
f. godz.14.00-16.00 warsztaty ( 2 grupy wg listy- max 25 osób w grupie ) Zamek
g. Godz. 15.00-16.00 potańcówka + koncert życzeń
h. Godz.16.00 zakończenie ( można pozostać do zamknięcia skansenu tj. do godz. 18.00
Na terenie skansenu w kilku punktach rozłożone zostaną namioty z ławkami i stolikami oraz leżaki.
Każda grupa może zajmować dowolnie wolne miejsca. Można się przemieszczać łączyć integrować.
Do 8 maja br proszę wytypować i zgłosić e-mail : fundacjahita@gmail.com po 1 osobie na każdy
warsztat (czyli 6 osób reprezentantów CAS). Osoby te wezmą udział w warsztatach i w ramach
wolontariatu przekażą swojej grupie przebieg warsztatów na zajęciach CAS w dowolnym terminie.
1. DWA RÓWNOLEGŁE WARSZTATY , max. 25 osób w grupie:
a.

Od ziarna do chleba --------------------------------- godz. 10.00 -11.00

Warsztaty muzealne, zbiórka przy kasie skansenu osób wg listy obecności.
b. Czerwone korale-magia krakowskiej biżuterii-- godz. 10.00 -11.00
Warsztaty muzealne, zbiórka przy kasie skansenu
2. W JURCIE ZNAJDUJE SIĘ CENTRUM INFORMACYJNE I POMOCOWE
KONTAKTY ( proszę podać wszystkim numery telefonów)
a. Alicja Augustyn-Zielińska

-------- tel. 603 359 864

b. Maria Pajerska – Buczek ------------tel. 518 329 303
c. Anna Kalinowska -----------------------tel. 518 329 888

d. Małgorzata Zajdel- Witek -------------tel.799 070 616

3.

DWA RÓWNOLEGŁE WARSZTATY, max. 25 osób w grupie::
a. Na szkle malowane --- godz. 14.00 -15.00 Warsztaty muzealne, zbiórka przy dworze z
Drogini osób wg listy obecności.
b. Czerwone korale-magia krakowskiej biżuterii-- godz. 14.00 -15.00 Warsztaty muzealne,
zbiórka przy kasie skansenu osób wg listy obecności.

4.

ZAMEK! UWAGA! CZAS DOJŚCIA ZE SKANSENU NA ZAMEK – OK. 15-20 MIN. (prosimy o
punktualne przybycie osób biorących udział w warsztatach na zamku)
a. Warsztaty Szlakiem dam i rycerzy……. 14.00 – 15.00 Warsztaty rycerskie, zbiórka na
Zamku Lipowiec osób wg listy obecności.
b. Warsztaty Szlakiem dam i rycerzy……. 15.00 – 16.00 Warsztaty rycerskie, zbiórka na
Zamku Lipowiec osób wg listy obecności.

UWAGA! CZAS DOJŚCIA ZE SKANSENU NA ZAMEK – OK. 15-20 MIN.
5. SPOTKANIE KOORDYNATORÓW WE DWORZE … 14.00 -15.00
6. Spacery indywidualne do Zamku Lipowiec : UWAGA ! WAŻNE
Proszę o zachowanie bilecików (przy wydawaniu potrawy - bileciki będą częściowo przedarte
aby oznaczyć pobranie posiłku)
Bileciki są jednocześnie wejściówką upoważniającą do wstępu na teren skansenu i zamku
oraz kuponem do pobrania posiłku.
INFORMACJE OGÓLNE:
1. Na terenie Muzeum będzie kolekcjoner telefonów komórkowych i gorąca prośba do
wszystkich o możliwość przywiezienia starych niepotrzebnych telefonów komórkowych,
celem powiększenia nowej kolekcji muzealnej dla przyszłych pokoleń.
Zbiórka STARYCH , NIEPOTRZEBNYCH telefonów ( stoisko odbioru telefonów obok jurty).
Pan Rafał – pracownik Muzeum dysponuje już pokaźną kolekcją telefonów komórkowych, o
pasji, której na miejscu z kolekcjonerem będzie można porozmawiać osobiście.
2. Posiłek w godz. 13.00 – 14.00 za okazaniem bileciku wstępu.
3. Transport- każde Centrum Aktywności Seniorów samodzielnie zorganizuje dla swojej grupy.
4. Parking asfaltowy oznakowany dla autokarów przy szkole – możliwość wejścia bramą nr 5.
Parking trawiasty dla samochodów osobowych – możliwość wejścia bramą nr 5 i bramą nr
2 (główne wejście do skansenu przy kasie)
5. Do biura organizacyjnego Fundacji HiTA ( ul. Grochowska 24, KRAKÓW ) tel.603 359 864; 518
329 303; 12 292 72 24 ; email: fundacjahita@gmail.com prosimy o dostarczenie na
dowolnych nośnikach elektronicznych lub wcześniejsze zgłoszenie ulubionych utworów
muzycznych, z dedykacją w koncercie życzeń.
6. Będąc pod wpływem warsztatów DAMY I RYCERZE prosimy WSZYSTKICH w miarę
możliwości o zorganizowanie i przywiezienie dla siebie strojów królewskich,
mieszczańskich, dworskich, szlacheckich, chłopskich, z XVII wieku. Będzie to żywa
niespodzianka dla MUZEUM przedstawiająca scenę przyjazdu mieszczan krakowskich na

dworską majówkę. Przebierać się będzie można na miejscu. Wszyscy którzy będą przebrani
otrzymają niespodziankę i pamiątkowe zdjęcie.
7. Prosimy nie zapomnieć o przywiezieniu dla siebie całodziennego prowiantu piknikowego+
przedobiednika , parasolek od deszczu lub od słońca ( w tym lekarstw systematycznie
zażywanych) koce, strojów z poprzednich stuleci i wspaniałego samopoczucia.
8. Impreza plenerowa jest ubezpieczona w TU HESTIA.
9. ROZKŁAD JAZDY BUSU co 20 minut FIRMY JAKORS z ul. Ogrodowej naprzeciw GALERII
KRAKOWSKIEJ

