FESTYN
z okazji
Światowych
Dni Morza
Szczecin 2018

Zapraszamy dorosłych, młodzież i dzieci!
13 czerwca 2018 r.

14 czerwca 2018 r.

15 czerwca 2018 r.

10.00-20.00 – Festyn Morski
– Łasztownia ul. Wendy (teren za Starą Rzeźnią)

10.00 – 20.00 – Morskie Centrum Edukacyjne
– Namiot Sferyczny, Łasztownia

10.00 – 11.00 – Pożegnanie Daru Młodzieży
– Łasztownia, Nabrzeże Bułgarskie

10.00-20.00 – Mobilne Centrum Edukacyjne

10.00 – 20.00 – Morskie Centrum Edukacyjne
– Namiot Sferyczny, Łasztownia

Miasteczko Portowe – animacje, gry, konkursy
i zabawy pod okiem animatorów na lądzie i w wodzie
–K
 ontenery portowe – co w nich jest ?
–K
 oło fortuny
–B
 awimy się w port
–K
 ącik dla najmłodszych
–S
 trefa Relaxu
–P
 laża

10.00 – 20.00 – Morskie Centrum Edukacyjne
– Namiot Sferyczny, Łasztownia

Interaktywna wycieczka po porcie, zacumuj statek,
zabawy z dronami, nauka sygnału SOS, poznaj
statki na redzie w 3D, symulatory żeglugi morskiej,
motocykl elektryczny i wiele innych.

10.00-20.00 – Mobilne Centrum Edukacyjne
– Łasztownia, ul. Wendy (teren za Starą Rzeźnią)
Roboty edukacyjne ozoboty, gogle VR (virtual
reality), kostki iMO-learn i wiele innych atrakcji.

10.00 – 20.00* Zwiedzanie jednostek
pływających – Łasztownia, Nabrzeże Gryf
i Bułgarskie
– „Dar Młodzieży”
– pamiątkowe zdjęcie
z kołem sterowym
– Hydrograf IV
– Strażak 26
– Strażak 27

– Lodołamacz „Andrzej”
– Galaktyka
– Planeta
– Magda
– Kasia
– Nawigator XXI

* przerwa techniczna 14.00-15.00

12.00; 14.00; 16.00; 18.00 – Strefa pokazów
kulinarnych i degustacja dań – Skwer na końcu
Łasztownia, stanowisko kulinarne w namiocie
Zaproszenie na degustację i pokaz dań
przygotowanych przez profesjonalnego kucharza
w formule Live Cooking.

Organizatorzy:

Interaktywna wycieczka po porcie, zacumuj statek,
zabawy z dronami, nauka sygnału SOS, poznaj
statki na redzie w 3D, symulatory żeglugi morskiej,
motocykl elektryczny i wiele innych.
– Łasztownia, ul. Wendy (teren za Starą Rzeźnią)
Roboty edukacyjne ozoboty, gogle VR (virtual
reality), kostki iMO-learn i wiele innych atrakcji.

10.00 – 20.00* – Zwiedzanie jednostek
pływających – Łasztownia, Nabrzeże Gryf
i Bułgarskie
– „Dar Młodzieży”
– pamiątkowe zdjęcie
z kołem sterowym
– ORP Kormoran
– najnowocześniejsza
jednostka Marynarki
Wojennej – pierwsze zawinięcie do Szczecina!
–ORP Gardno

–H
 ydrograf IV
–S
 trażak 26
–S
 trażak 27
–L
 odołamacz „Andrzej”
–G
 alaktyka
–P
 laneta
–M
 agda
–K
 asia
–N
 awigator XXI

* przerwa techniczna 14.00-15.00

9.00 i 11.00. – Rejs statkiem PEENE QUEEN dla
szkół zgłoszonych wcześniej – Nabrzeże, Wały
Chrobrego (vis a vis Teatru Współczesnego)
16.00 i 18.00. – Rejs statkiem PEENE QUEEN
po Odrze dla wszystkich zainteresowanych
– Nabrzeże, Wały Chrobrego (vis a vis Teatru
Współczesnego)
12.00; 14.00; 16.00; 18.00 – Strefa pokazów
kulinarnych i degustacja dań – skwer na końcu
Łasztowni, stanowisko kulinarne w namiocie
Zaproszenie na degustację i pokaz dań
przygotowanych przez profesjonalnego kucharza
w formule Live Cooking.

Pierwsze 150 osób otrzymują pamiątkową „łapę”
, fotobudka na tle Daru Młodzieży, pamiątkowe
zdjęcie rodzinne z drona, uroczyste wypłynięcie Daru
Młodzieży.

Interaktywna wycieczka po porcie, zacumuj statek,
zabawy z dronami, nauka sygnału SOS, poznaj
statki na redzie w 3D, symulatory żeglugi morskiej,
motocykl elektryczny i wiele innych.

10.00-13.00 – Mobilne Centrum Edukacyjne
– Łasztownia, ul. Wendy (teren za Starą Rzeźnią)
Roboty edukacyjne ozoboty, gogle VR (virtual
reality), kostki iMO-learn i wiele innych atrakcji.

10.00 – 20.00* – Zwiedzanie jednostek
pływających – Łasztownia, Nabrzeże Gryf
i Bułgarskie
– **ORP Kormoran
– najnowocześniejsza
jednostka Marynarki
Wojennej –
pierwsze zawinięcie
do Szczecina!
– ORP Gardno
– Hydrograf IV

– Strażak 26
– Strażak 27
– Lodołamacz „Andrzej”
– Galaktyka
– Planeta
– Magda
– Kasia
– Nawigator XXI

* przerwa techniczna 14.00-15.00
** Zwiedzanie ORP Kormoran w godzinach 10.00-16.00

12.00; 15.00 – Strefa pokazów kulinarnych
i degustacja dań – skwer na końcu Łasztowni,
stanowisko kulinarne w namiocie
Zaproszenie na degustację i pokaz dań
przygotowanych przez profesjonalnego kucharza
w formule Live Cooking.

10.00-20.00 – zwiedzanie Daru Młodzieży
– Łasztownia, Nabrzeże Bułgarskie

16.00 – 17.00 – Uroczyste wręczenie pucharu
przez Pana Ministra dla zwycięskich drużyn
MiniMundialu – Łasztownia, Namiot Festynu
Morskiego (za budynkiem Starej Rzeźni)

10.00; 12.30; 13.00, 15.30 – 1,5-2h wycieczka
po Szczecinie z przewodnikiem

21.30 – 24.00 – Kino letnie pod gwiazdami
– Łasztownia, przy Nabrzeżu Bułgarskim

Miejsce zbiórki: Muzeum Narodowe.
Zapisy: 723 444 442

21.30 – 24.00 – Kino letnie pod gwiazdami
– Łasztownia, przy Nabrzeżu Bułgarskim
Pokaz filmu: „Szybcy i wściekli”.

Pokaz filmu: „Pulp Fiction”.

