Już w przyszłą sobotę – Turystyczny Zlot Polaków na Litwie!

Serdecznie zapraszamy uczestników oraz sympatyków na XXVII Zlot Turystyczny Polaków na
Litwie, który odbędzie się 4-5 lipca 2015 r. w rej. święciańskim, gmina Kołtyniany, wieś
Abiełoragi, nad brzegiem jeziora Żejmiana. W sobotni wieczór na wszystkich czeka tradycyjna
zabawa do białego rana.

Zapraszamy zorganizowane drużyny (minimum 4 dziewczyny i 4 chłopaków), na które czeka
wiele atrakcji oraz zmagań aż do ostatniej minuty imprezy. Na wszystkich czekamy już o 7:00 z
rana w sobotę. Przy wejściu czeka obowiązkowa rejestracja. Po zapłaceniu symbolicznej opłaty
(2 eur) każdy z uczestników oraz sympatyków otrzyma specjalną opaskę, która pozwoli mu na
poruszanie się po obozowisku. Uroczyste otwarcie Zlotu, wraz z przedstawieniem się drużyn
rozpocznie się o godz. 10:00. A później, zgodnie z wieluletnią tradycją, potoczy się konkurs za
konkursem. Sztafeta sportowa, konkurs wiedzy o Wileńszczyźnie, bieg na orientację, konkurs
kucharski i artystyczny. O 20:00 na drużyny czeka konkurs twórczości amatorskiej drużyn, a od
22:00 – wspólna zabawa. W niedzielę – sztafeta turystyczna i konkurs na najlepszą zlotową
zagrodę. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w niedzielę, 6 lipca, o godz. 14:00.

– W tym roku chcemy zwrócić szczególną uwagę wszystkich młodych turystów na problemy i
wyzwania związane z zachowaniem różnorodności biologicznej oraz etyką odpowiedzialnego
turysty – mówi Zbigniew Głazko, komendant tegorocznego Zlotu. – Aktywnie spędzający czas
na przyrodzie turyści powinni nie tylko zachować miejsce takim, jakie było do jego przyjazdu,
lecz też wspierać zmagania osób i organizacji, walczących o zachowanie przyrody w stanie
nienaruszonym. Dlatego tez w tym roku część pieniędzy, zebranych od uczestników, będzie
przekazana Auksztockiemu Parkowi Narodowemu.

Zapowiada się przepiękna pogoda – dlatego prosimy o zabranie wszelkich środków, które
ochronią turystów przed palącym słońcem.

Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych od Ministerstwa Spraw
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Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za
granicą w 2015 r.”

Sponsorzy imprezy: Związek Polaków na Litwie, Akcja Wyborcza Polaków na Litwie, radni m.
Wilna, Dom Kultury Polskiej w Wilnie.

Informacja dodatkowa: Zbigniew Głazko, tel. 8 682 27547; Katarzyna Kuckiewicz, tel. 8 682
60144
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