PIKNIK Z KŁOBUKIEM
CO? Piknik z Kłobukiem
KIEDY? 22 czerwca 2019 r., godz. 11:00 – 14:00
GDZIE? Ścieżka wokół Jeziora Długiego
Gdy drzewa otulają się zielenią, przeplatane słonecznymi nitkami, a pierwsze Kłobuki budzą się do
życia, może oznaczać to tylko jedno – zbliża się Piknik z Kłobukiem. Dochodzą nas słuchy, że te
psotne stworzenia wyjątkowo ukochały sobie teren wokół Jeziora Długiego. Właśnie w tak
malowniczych okolicznościach odbędzie się już siódma edycja familijnej gry terenowej, do udziału
w której zapraszamy wszystkich mieszkańców Olsztyna.
Celem przedsięwzięcia jest upowszechnianie warmińskich legend i baśni oraz propagowanie
czytelnictwa poprzez atrakcyjną formułę gry miejskiej, która sprzyja umacnianiu więzi i wspólnemu
spędzaniu czasu w sposób aktywny i kreatywny.
ZASADY GRY
Na śmiałków, którzy będą mieli odwagę zmierzyć się z przebiegłym Kłobukiem, tradycyjnie czekać
będzie gra plenerowa. Aby wziąć w niej udział, należy pobrać kartę gry ze stanowiska startowego
(namiot przy parkingu od ul. Leśnej) w godzinach od 11:00 do 13:30, a następnie odwiedzić
pozostałe punkty zlokalizowane na trasie wokół jeziora. Na każdym stanowisku uczestnicy
otrzymają pieczątki, a na zakończenie czekać będą drobne upominki.
Pamiętajcie jednak, że Kłobuki to bardzo ruchliwe stworzenia i lubią ukrywać się w przeróżnych
miejscach. Bądźcie czujni i rozglądajcie się w poszukiwaniu warmińskich chochlików – za każdego
odnalezionego Kłobuka otrzymacie na mecie nagrodę specjalną. Upominki będą rozdawane w filii
nr 4 (al. Przyjaciół 15).
ATRAKCJE
Bibliotekarze Miejskiej Biblioteki Publicznej, jak co roku, przygotowali dla graczy mnóstwo atrakcji
i kreatywnych zabaw, nawiązujących do baśni i legend warmińskich. Będą zajęcia
plastyczno-literackie, zabawy ruchowe oraz interesujące spotkania i wydarzenia artystyczne.
W programie między innymi:
11:30 i 12:40 – Wybrane tańce i zabawy regionu warmińskiego – warsztaty animacyjne dla dzieci
poprowadzone przez Paulinę Rajchenbach, instruktora tańca ludowego
12:00 – Komunikacja. Jak robią to zwierzęta? Czego możemy się od nich nauczyć? – prelekcja
Krzysztofa Mikundy
13:00 – spektakl pt. Zaczarowana opowieść w wykonaniu Teatru Form Niezależnych Korzunowicz
Przedstawienia odbywać się będą na polanie przy moście od strony al. Przyjaciół.
Pamiętajcie: startujemy o godz. 11:00 na stanowisku nieopodal parkingu przy ul. Leśnej. Karty
wydajemy do godz. 13:30, ale bawimy się aż do 14:00.
Wydarzenie stanowi kontynuację projektu „Antologia Warmińska”. Dofinansowano ze środków
Samorządu Miasta Olsztyna. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny.
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