8 lat „Wiking” ma

Program spotkania integracyjnego z okazji 8 urodzin
Postomińskiego Klubu Morsów „Wiking”
Jarosławiec, 1-2 marca 2014 roku
SOBOTA – 1 marca 2014 roku
Godz. 15.00-17.00
Przyjazd i zakwaterowanie – chętni mogą przyjechać wcześniej i zostać na dłużej. Warunki do
uzgodnienia bezpośrednio w Ośrodku.
Ośrodek Wypoczynkowy „Na Klifie” ul. Nadmorska 34 tel. (59) 810-95-20, kom 601-419-384
(Pani Helena Kapica) email: naklifie@o2.pl, www.naklifie.pl,
· pokoje 2,3,4 – osobowe – 50.00 zł/os/doba
· śniadanie (2 marca 2014r.) – 15.00 zł/os
· wejściówka do klubu „Sunrise” (spotkanie koszykowe) – 30.00 zł/os
· sprzedaż w pakiecie – 95.00 zł/os – płatne bezpośrednio w ośrodku
Ośrodek liczy 60 miejsc noclegowych – w razie wyczerpania limitu miejsc, czynione będą
poczynania celem pozyskania miejsc o podobnym standardzie i cenie ze śniadaniem przez Ośrodek
Wypoczynkowy „Na Klifie”
UWAGA!!!
Jest możliwość uczestnictwa w samym integracyjnym spotkaniu przy muzyce – opłata 30.00 zł
+ koszyk (obowiązuje wcześniejsze zgłoszenie) jak wyżej.

Godz. 17.45
Zbiórka przy Punkcie Informacji Turystycznej ul. Nadmorska 28, celem wspólnego wymarszu
na wieczorne mycie nóg i karku w spienionych falach Bałtyku.

Godz. 18.00
Wspólna rozgrzewka morsów – mycie nóg i karku przy przystani rybackiej.

Godz. 19.30
Integracyjne spotkanie koszykowe przy muzyce elektronicznej z DJ-em w klubie „Sunrise”
(przy OW „Na Klifie” ul. Nadmorska 34). Każdy przynosi koszyk smakołyków – to co ugotować potrafi
najlepiej – dla siebie i ciut, ciut więcej. Podczas biesiady pełna integracja, zabieramy ze sobą dowcipy,
kawały, uzdolnieni instrumenty. Mile widziane okolicznościowe przebrania. Na używki brak cenzury.

NIEDZIELA – 2 marca 2014 roku
Godz. 7.30
Poranny spacer w poszukiwaniu Jarosławieckiego Bursztynu.
Godz. 8.00-9.00
Śniadanie w miejscu zakwaterowania.
Godz. 10.00-12.00
- rozpalenie integracyjnego ogniska – Ośrodek „Przywodny” w Jarosławcu, ul. Spacerowa 6
- potwierdzenie udziału na liście obecności
- integracja z Kapelą Ludową „Pieńkowianie”
- lokalne smakołyki-herbatka, ciasto, chleb ze smalczykiem
Godz. 12.00
Formowanie korowodu morsowego (Kapela Ludowa „Pieńkowianie” , Wiking, Neptun,
Prozerpina wraz z Orszakiem , grupy morsowe, zaproszeni goście.
Godz. 12.15-12.45
Przemarsz ulicami Jarosławca – trasa: OW „Przywodny” ul. Spacerowa, ul. Słoneczna, ul.
Nadmorska, ul. Bałtycka, ul. Parkowa, ul. Słoneczna, ul. Spacerowa do zejścia na plażę nr 3.
Godz. 12.45
- przywitanie gości przybyłych na urodziny „Wikinga”
- chrzest nowicjuszy
- wspólna rozgrzewka
- pamiątkowe zdjęcie
Godz. 13.05
250 rocznicowa wspólna kąpiel morsów.
Godz. 13.30
Spotkanie integracyjne uczestników kąpieli i zaproszonych gości przy ognisku, kąpieli i „palce
lizać” poczęstunku.
Godz. 13.45
Okolicznościowe wystąpienia
Godz. 14.00
Wręczenia certyfikatów chrztów
Godz. 14.15
Urodzinowy torcik
Godz. 14.30
Rozstrzygnięcie konkursu na rymowanki i najciekawsze morsowe przebranie, wręczenie
okolicznościowych wyróżnień.
UWAGA!!!
Konkurs na najlepszy wiersz, rymowankę z użyciem słów. „8 lat „Wiking” ma”. Spisane
i podpisane rymowanki należy złożyć do godz. 14.00 u organizatorów (sekretariat). Przygotowane
drobne upominki.
Chętni adepci do chrztu muszą zgłosić chęć swojego uczestnictwa do dnia 25 luty
2014r.,poprzez padanie imienia, nazwiska, przybranego imienia morsowego u Zdzisława
Ludwikowskiego po nr. tel. (59) 810 93 73, kom 601 626 330 lub email: z.ludwikowski@postomino.pl.
Najciekawsze morsowe przebrania będą nagradzane. Mile widziany grosik do kapelusza –
„Pieńkowianie”, po raz kolejny będą z nami.

