ROZŠÍRME
SI OBZORY
O EÚ
KOSTOLNÉ KRAČANY
17/06/2016-19/06/2016

PIATOK 17.6.2016
(11:00-19:00) ,,MAS Vodný raj” (predstavenie miest a obcí, kultúrnych a historických pamiatok, turistického regiónu, chránenej krajinnej oblasti, rekreačných jazier, vodných mlynov, termálnych kúpalísk a
cykloturistiky) • Kútik s prezentačnými plagátmi, fotograﬁami a brožúrami
(11:00) Slávnostné privítanie, otvorenie podujatia
(13:00) Umelecká výstava – Róbert Almási (akademický maliar) a jeho zahraniční hostia – umelci •
Predstavenie knihy – História obce Kostolné Kračany – 800. výročie obce • Posedenie v podobe
zástupcov z jednotlivých partnerských obcí
(15:00) Vystúpenie detí z miestnej materskej a základnej školy
(16:00) Prednáška s názvom všetko o histórii, rozmanitosti a fungovaní Európskej Únií, v podobe
podania lektorov
(18:00) Športové i zábavné aktivity pre všetkých
(21:00) Hudobný večer plný rôznorodých žánrov v podaní hudobných predstaviteľov z partnerských obcí

SOBOTA 18.6.2016
(08:00) Pohľad na súčasnosť EÚ (oboznámenie sa s aktuálnymi úlohami a problémami EÚ v podobe
semináru)
(10:00) ,,Svet okolo nás“ vidíme alebo nechceme vidieť
(13:30) Dobrovoľníctvo na slovenskej i európskej úrovni (diskusia) • Ukážky zásahov miestneho
dobrovoľného hasičského zboru • Rozhovory mimovládnych organizácií partnerských obcí • Posedenie s dobrovoľníkmi, ktorý sa vrátili z menej rozvinutých krajín (o ich spôsobe života, o vzdelaní a
pracovnom živote, o trávení voľného času)
(17:30) Predstavenia v podobe náhľadov do sveta tradícií, zvykov a spôsobov života partnerských
obcí Rábapatona, Stará Moravica, Sâncraiu
(22:00) Večerná zábava

NEDEĽA 19.6.2016
(09:00) Svätá omša a slávnostný akt pri pamiatke padlých pred kostolom
(10:00) Učme sa spoločne - hravou formou prostredníctvom interaktívnych hier uveďme deti do sveta EÚ
(12:00) Gastronomická súťaž vo varení miestnych špecialít medzi oddielmi partnerských obcí
(14:30) Futbalový turnaj mužstiev z partnerských obcí
(15:00) Detský program, jazykové okienko
(17:00) Diskusia v podobe debát o budúcnosti EÚ - zvýšenie povedomia účastníkov o zapájaní sa do
vecí verejných na úrovni Európana
(19:00) Ukončenie podujatia

Tento projekt bol realizovaný za ﬁnančnej podpory Európskej komisie

