Czaplinecka Majówka

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
1 maj o 08:00 – 5 maj o 18:00
różne miejsca- Gmina Czaplinek
01.05.2019 godz. 11:00
OTWARTE REGATY ŻEGLARSKIE W KLASACH JACHTÓW
KABINOWYCH NA ROZPOCZĘCIE SEZONU
Miejsce: Ośrodek Sportów Wodnych – Nadbrzeże Drawskie,
Czaplinek
Wielbicieli zmagań z wiatrem i wodą na pewno zainteresują
odbywające się na wodach jeziora Drawsko, a organizowane
przez Gminę Czaplinek oraz Stowarzyszenie „Czaplineckie
Bractwo Żeglarskie” regaty. Ich celem jest utrzymanie tradycji
wspólnego żeglowania i towarzyskiego spotkania wszystkich
pokoleń żeglarzy.
03.05.2019 godz. 18:00
KOMEDIA „KARIERA PO POLSKU”
Miejsce: hala widowiskowo – sportowa w Czaplinku
Już 3 maja w hali widowiskowo-sportowej w Czaplinku
wystąpią polskie gwiazdy - Maciej Damięcki, Tadeusz Ross,
Adriana Biedrzyńska, Dariusz Kordek. Aktorzy zaproszą

DATY WYDARZENIA

01 - 05.05.2019:

Czaplinek

widzów do świata niezwykle zabawnej komedii pt. "Kariera po
polsku".
Bilety w cenie 60 zł i 50 zł do nabycia w CzOK-u. Istnieje
również możliwość rezerwacji biletów pod nr tel. 94 375 5506.
Dla grup zorganizowanych (powyżej 10 osób) przewidziane
zniżki.
04.05.2019 godz. 10:00 – 17:00
DZIEŃ STRAŻAKA
Miejsce: Gminne Centrum Ratownictwa w Czaplinku ul.
Pławieńska
Podczas imprezy w Mobilnym Punkcie Krwiodawstwa będzie
można oddać krew. Ponadto czaplineccy strażacy będą
realizować Projekt Ogólnomiejski w ramach Budżetu
Obywatelskiego, polegający na wyposażaniu mieszkańców w
czujniki gazów niebezpiecznych oraz domowego podręcznego
sprzętu gaśniczego.
Na uczestników czeka smaczny poczęstunek.
04.05.2019 godz. 15:00 – 18:00
PIKNIK RODZINNY
Miejsce: Rynek Miejski w Czaplinku
Serdecznie zapraszamy na czaplinecki Rynek, gdzie odbywać
się będą liczne zabawy i animacje dla dzieci. Na najmłodszych
czeka m.in. tor przeszkód i dmuchane zamki. Zaś na scenie
zaprezentują się podopieczni Jerzego Bogaleckiego z Ogniska
Muzycznego oraz Bartka Michalczyka.
04.05.2019 godz. 19:00
KONCERT ZESPOŁU GOOSEBUMPS
Miejsce: Rynek Miejski w Czaplinku
GooseBumps to siedmiu energetycznych i bardzo zdolnych
facetów. Każdy z nich to niewątpliwie nietuzinkowe postacie,
które na scenie stanowią bardzo zgraną grupę. Muzyka, którą
tworzą to przekrój repertuaru Pop, Electronic, Hip-Hop oraz
R&B.
ATRAKCJE I WARSZTATY
01.05.2019
Otwarcie:
INTERAKTYWNEGO MUZEUM BAROKU I UNIWERSALIUM
RZEMIOSŁ RÓŻNYCH
Miejsce: Pałac Siemczyno
Ogromne pałacowe strychy przyciągają młodych odkrywców
ekspozycją prezentującą dawne rzemiosła (m.in. garncarstwo,
bednarstwo, kotlarstwo). Przez okna można podziwiać
panoramę okolicy, a widok porównać z fotografiami sprzed

kilkudziesiędziu lat. Przepięknie zachowana więźba dachowa
ukazuje kunszt dawnych architektów, który zadziwia
współczesnych.
Uniwersalium to nie tylko ekspozycja, to również żywe
spotkanie ze sztuką i pierwsze kroki przyszłych budowniczych.
Niezwykła przestrzeń zachęca do eksperymentów, pobudza
wyobraźnię i sprawia zwiedzającym mnóstwo radości.
A w piwnicach…
Dotykaj, doświadczaj, twórz i baw się w niezwykłych salach
tematycznych jedynego w swoim rodzaju Interaktywnego
Muzeum Baroku.
Kontakt: 506 857 511
01.05.2019 godz. 11:00 – 20:00
Otwarcie
PARKU LINOWEGO LINOLANDIA
Miejsce: ul. Parkowa, Czaplinek
Do dyspozycji są 3 trasy o różnym stopniu trudności oraz
różnej wysokości (od 1 m wysokości do 11 m wysokości).
Każda z tras stanowi wysokościowy system platform i
przeszkód linowych zainstalowanych na drzewach. Na
śmiałków czekają tu mosty birmańskie, belki złośliwe,
meandrujące pale, ścianki wspinaczkowe, zjazdy tyrolskie i
wiele innych ciekawych atrakcji.
01.05.2019 godz. 09:00 – 18:00
Otwarcie sezonu
MUZEUM ZAMEK DRAHIM
Miejsce: Stare Drawsko
Pozostałości warownego zamku, wzniesionego w latach 1360 1366 przez joannitów i będącego w latach 1407 - 1668 siedzibą
starostów drahimskich to obecnie muzeum. Na dziedzińcu
zamkowym stoi kilka budynków imitujących dawną zabudowę.
Zamek otrzymał status muzeum. Można tu zobaczyć m.in.
broń, zbroje, narzędzia tortur itp. Organizowane są także
pokazy pojedynków rycerskich.
02-03.05.2019 godz. 10:00–16:00
WARSZTATY W KUŹNI CERAMICZNEJ W SIEMCZYNIE
Miejsce: Pałac Siemczyno
Kuźnia znajduje się w miejscowości Siemczyno na terenie
zespołu pałacowo-folwarcznego, obok remizy strażackiej. W
kuźni powadzone są warsztaty ceramiczne indywidualne oraz
grupowe. Każdy uczestnik może zapoznać się z technikami
lepienia ręcznego i na kole garncarskim.

Kontakt: 605 578 600
01-05.05.2019 godz. 10:00 – 18:00
WARSZTATY W „ŻELISŁAWSKIM ZAPIECKU”
Miejsce: Żelisławie
Zapraszamy na zajęcia edukacyjne, podczas których każdy
uczestnik może własnoręcznie uprząść wełnę, utkać chodnik,
czy też upiec szczodraki - tradycyjne bułeczki z kapustą
(prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny).
Kontakt: 888 139 583
03-05.05.2019
WARSZTATY TEATRALNE DLA MŁODZIEŻY
Miejsce: Czaplinecki Ośrodek Kultury
Warsztaty z charyzmatycznym, pełnym twórczej energii
aktorem i reżyserem Markiem Kościółkiem.
Kontakt: 94 375 47 90
Organizatorzy: Gmina Czaplinek, Czaplinecki Ośrodek Kultury,
Powiat Drawski, OSP Czaplinek, Czaplineckie Bractwo
Żeglarskie, Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie,
Linolandia, Zamek Drabim, Kuźnia Ceramiczna w Siemczynie,
Stowarzyszenie Miłośników Żelisławia „Zapiecek”

Media

KOMENTARZE
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
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