GMINA GORZYCE

POWIAT WODZIS£AWSKI

DOLNA £OMNA

FESTYN JEDZIECKI*
13.09.2014
godz. 10.00 - 21.00

13 wrzesieñ 2014 r.

- wystæpy artystyczne, w tym regionalnych
i lokalnych wykonawców,
- koncert zespoùu Kurcbend (godz. 18.00),
- koncert zespoùu TABU (godz. 20.00).

Transgraniczne
Amatorskie
Zawody w Powo¿eniu
Zaprzêgami Konnymi

Ponadto:
- gry i zabawy dla dzieci na placu zabaw,
- przejaýdýka wozem/bryczkà,
- przejaýdýka kucykiem,
- gry i zabawy dla dzieci na boisku Orlik,
- polsko-czeskie rozgrywki sportowe (mecz
siatkówki/koszykówki, bule),
- pokazy konne.
* Organizator zastrzega sobie mo¿liwoœæ zmiany
harmonogramu festynu.

Serdecznie zapraszamy wszystkich
sympatyków i mi³oœników koni,
a tak¿e mieszkañców powiatu
wodzis³awskiego oraz pogranicza
polsko-czeskiego!

Tereny sportowo-rekreacyjne Gminnego Oœrodka
Turystyki, Sportu i Rekreacji „NAUTICA”
w Gorzycach (ul.Bogumiñska 31, Gorzyce)

podtytu³

WSTÊP BEZP£ATNY!
ORGANIZATOR:

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Projekt jest wspó³finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz bud¿etu pañstwa
„PRZEKRACZAMY GRANICE”

TRANSGRANICZNE AMATORSKIE ZAWODY W POWO¯ENIU ZAPRZÊGAMI KONNYMI
HARMONOGRAM ZAWODÓW*

Szanowni Pañstwo!

13.09.2014

P

owiat Wodzisùawski w partnerstwie
z Gminà Dolna Ùomna w Republice
Czeskiej i Gminà Gorzyce otrzymaù
dofinansowanie ze úrodków
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz z budýetu pañstwa
„PRZEKRACZAMY GRANICE”
w ramach Programu Operacyjnego
Wspóùpracy Transgranicznej Republika
Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013
na realizacjæ projektu „Transgraniczne
Amatorskie Zawody w Powoýeniu
Zaprzægami Konnymi”.
Zawodom towarzyszyæ bêdzie festyn

jeŸdziecki.

Udzia³ w zawodach jest bezp³atny!
Zg³oszenia: do 5 wrzeœnia 2014 r.
- e-mail: kultura@powiatwodzislawski.pl
- poczta: Starostwo Powiatowe w Wodzis³awiu Œl.,
ul.Pszowska 92a
44-300 Wodzis³aw Œl¹ski
O udziale w zawodach decyduje kolejnoœæ zg³oszeñ

Wiek zawodników: od 14 roku ¿ycia (wed³ug
roku urodzenia) pod warunkiem startu
z pe³noletnim zawodnikiem
Wiek koni: ukoñczone 3 lata (wymagany paszport
z adnotacj¹ o aktualnym szczepieniu przeciwko
grypie)
Konkursy zawodów:
- uje¿d¿enie
- maraton
- zrêcznoœæ powo¿enia
Zapewniamy:
- opiekê weterynaryjn¹
- boksy dla koni
- opiekê medyczn¹
- poczêstunek
- materia³y promocyjne
DLA ZWYCIÊZCÓW NAGRODY FINANSOWE I RZECZOWE

08.00 - 08.30 - Rejestracja i zbiórka
uczestników
08.30 - 09.00 - Przegl¹d weterynaryjny
09.00 - 09.30 - Odprawa
09.30 - 09:45 - Uroczyste rozpoczæcie
09.45 - 13.00 - Konkurs ujeýdýenia,
konkurs zrêcznoœci
powo¿enia
13.00 - 14.00 - Przerwa
14.00 - 18.30 - Konkurs maratonu
18.30 – 19.00 - Dekoracja zawodników
i wrêczenie nagród
*Organizator zastrzega sobie mo¿liwoœæ zmiany
harmonogramu zawodów.

UDZIA£ BEZP£ATNY!
Regulamin oraz aktualny harmonogram zawodów
i festynu znajduj¹ siê na stronie
www.powiatwodzislawski.pl

