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Przyjdź  |  Poznaj  |  Porozmawiaj 

Festyn Organizacji Pozarządowych, leszczyńskich instytucji oraz firm 

zaangażowanych społecznie 

16 września 2017r. 

godzina: 11:00 – 16:00 

Teren przy Stadionie im. Alfreda Smoczyka 

- Stoiska wystawiennicze w strefach: 

1) Radosne dzieciństwo, czyli obszar gier i zabaw dla dzieci, 

 Przedszkole pod Chmurką 

 Wspólne czytanie bajek 

 Warsztaty plastyczne dla dzieci związane z żużlem 

 Warsztaty animacyjne 

 Modelowanie balonów 

 Zamki dmuchane 

 Wielka gra planszowa 

 Fotobudka 

 
2) Aktywne życie, czyli strefa pokazów sportowych, gier i zabaw sprawnościowych, 

 Spotkania ze sportowcami 

 Pokazy i turnieje sportowe m.in.  akrobatyka, pokazy szermierki, boksu, 

kickboxingu oraz kręglarstwa 

 Pokazy różnych technik walki m.in. aikido, teakwondo, zajęcia furo, kendo 

 Zajęcia pilates 

 Zajęcia jogi 

 Indywidualne Mistrzostwa Polski Żaków w speedrowerze 

 Otwarte Mistrzostwa w wyciskaniu sztangi  

 Akcja charytatywna, w której każda osoba, która zrobi 10 przysiadów zarobi 

złotówkę,  która przekazana zostanie na cel charytatywny. 

 Analiza składu ciała, poczęstunek proteinowy  

 Pokazowy mini mecz siatkówki 

 Nauka żonglerki 

 Turniej Grand Prix zespołów 6-osobowych w piłkę nożną  

 Miniturniej w kosza 

 Trening cross fit, 
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 Pokaz kolarski 

 Pokaz sprzętu wędkarskiego   

 Konkurs sprawnościowy w strefie Spinko Po godzinach ( spalanie kalorii na 

czas, podnoszenie ciężarów)  

 Gra terenowa survival 

 Warsztaty taneczne 

 
3) Strefa edukacyjna  
 

 Pokazy pierwszej pomocy i ratownictwa 

 Robienie ozdób z papieru 

 Zajęcia muzykoterapeutyczne 

 Pracownia garncarstwa 

 Zabawy z chusta animacyjną 

 Nauka tańca mażoretkowego 

4) Kultura i sztuka oraz działania rękodzielnicze, 
 

 Spotkanie z aktorami i warsztaty aktorskie 

 Pokaz kostiumów teatralnych oraz filmu o tworzeniu teatru w Lesznie i jego 

pierwszym sezonie artystycznym, warsztaty aktorskie  

 Prezentacja twórczości artystycznej 

 Wypożyczalnia książek 

 Pokazy taneczne, zumba, 

 Wystawa zdjęć 

5) Ekologiczna strefa, 

 Promowanie postaw ekologicznych 

 Zbiórka nakrętek 

 Wykonanie biżuterii z kwiatów  

 Przychodnia weterynaryjna 

 Zagroda ze zwierzętami 

 Schronisko dla zwierząt 

 Nauka o pszczołach  
 
6) Motoryzacyjna strefa, czyli prezentacja samochodów rajdowych, terenowych i 
zabytkowych, 
 

 Ekspozycja samochodów, pokaz wystrzału poduszki powietrznej 

 Przeciąganie samochodu marki BMW 

 Pokaz pojazdów zabytkowych 

 Jazda kontrolowanego poślizgu 
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7) Mundurowa strefa 
  

 Dzień Otwartych Koszar -  4 Zielonogórski Pułk Przeciwlotniczy oraz 1 

Leszczyński Dywizjon Przeciwlotniczy(Jednostka wojskowa 1517) wystawi 

sprzęt wojskowy, wśród atrakcji: - Samobieżna stacja wykrywania i 

naprowadzania - samobieżna wyrzutnia z rakietami - wóz dowodzenia REGA 

-1 - wóz dowodzenia Łowcza 3k - Stacja radiolokacyjna NUR-31 - namiot 

promocyjny. 3 dywizjon przeciwlotniczy wystawi: - wóz bojowy PRWB OSA - 

samochód transportowo - załadowczy Ponadto udostępniona będzie dla 

zwiedzających Sala Tradycji oraz przedstawione będzie wyposażenie 

indywidualne żołnierza. 

 Wystawa replik i sprzętu do ASG 

 Wystawa umundurowania i uzbrojenia wojsk powstańczych i wojsk 1 Pułku 

Strzelców Wielkopolskich z okresu 1918-1919 

 Pokazy sprzętu strażackiego, policyjnego, motoryzacyjnego 

 Prezentacja tresury psów policyjnych, samoobrony, musztry 

 Zabezpieczenie odcisków linii papilarnych przez technika kryminalistyki 

 Doświadczenia z użyciem alkogogli 

 Wystawa pamiątek harcerskich 

 Wystawa pokazów CITIES 

8) Lotnicza strefa,  

 Skoki spadochronowe z flagami i wstęgami 

 Prezentacja szybowca 

 Pokazy dronów 

 Kitesurfing 

 Landkiting 

 Snowkiting 
 
9) Nasze zdrowie, czyli przestrzeń dla organizacji działających w obszarze zdrowia,  

 Bezpłatne badania w zakresie profilaktyki zdrowia 

 Bezglutenowy pokaz kulinarny, analiza składu ciała, porady dietetyczne, 

degustacja produktów bezglutenowych, porady dla rodziców dzieci na diecie 

bezglutenowej i dla seniorów 

 Pudełko życia 

 Pieczenie chleba 
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10) Społecznościowa strefa, czyli przestrzeń dla ngo i instytucji działających na 
rzecz rozwoju społeczności lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego, 

 Porady w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych, 

 Pokazy działalności różnych organizacji działających na rzecz innego 
człowieka 

 Wypożyczalnia książek 
 

11) Samorządowa strefa, czyli rozmowy i spotkania z urzędnikami  
 
12)  Strefa biznesu, czyli strefa firm zaangażowanych społecznie 
 

Ponadto: 

- Program artystyczny na dużej scenie 

- Strzelnica laserowa 

- prezentacja specjalistycznego sprzętu (kamera do inspekcji kanalizacji, zadymiarka, 

śmieciarka, zamiatarka i odkurzacz uliczny) oraz wielofunkcyjnego,  

- promocja kampanii „Śmieć zatyka sieć” 

- ekspozycja zwierząt leśnych, kącik drwala,  wbijanie gwoździ na czas, rozbijanie 

grochu 

- kampania „Przytul Amoska” polegająca na wypychaniu oraz zszywaniu wcześniej 

przygotowanych maskotek uczelni 

Liczne konkursy  i wiele innych atrakcji…….. 

Wśród wystawców zaprezentują się organizacje pozarządowe: fundacje, 
stowarzyszenia, kluby sportowe, podmioty ekonomii społecznej,  jak również 
instytucje publiczne oraz firmy zaangażowane społecznie  

Impreza ma charakter pikniku –  
zapraszamy wszystkich mieszkańców i nie tylko. 

 
Przyjdźie ze znajomymi, przyjaciółmi, całymi rodzinami. 

 
Warto przyjść w stroju sportowym można również zabrać ze sobą jakiś kocyk. 

 
Będzie wesoło, rodzinnie, edukacyjnie, kolorowo i różnorodnie!  
 
Dzięki uprzejmości Miejskiego Zakładu Komunikacji możecie Państwo dojechać na 
festyn  bezpłatnie autobusem marki AUTOSAN – rozkład jazdy dostępny na 
www.leszno.pl 


