
Program ramowy:   Rejsu woJOWników

SOBOTA 15.VIII.2015

10:00 otwarcie Hostelu dla woJOWników na Twierdzy

11:30 dla chętnych zwiedzanie Twierdzy Boyen z przewodnikiem (grupa pierwsza)

13:30 zbiórka przy Hostelu - oficjalne przywitanie woJOWników na Twierdzy Boyen,  
przypomnienie harmonogramu dnia, ustalenie szczegółów.

14:30 dla chętnych zwiedzanie Twierdzy Boyen z przewodnikiem (grupa druga)

Czas wolny do godz.16:45.

17:00 marsz  pokoJOWy wzdłuż  wybrzeża  (okolice  kanału,  plaża  miejska  w kierunku
PORTU)

18:15-21:00 rejs JOW z udziałem gości specjalnych. Na pokładzie między innymi:
        - charyzmatyczny występ znawcy tematyki ordynacji wyborczej
        - posiłki z grilla dla wszystkich uczestników rejsu
        - dla chętnych możliwość odpłatnego skorzystania z uroków Baru znajdującego się

pod pokładem

22:00 cisza nocna w Hostelu, dla chętnych ognisko w faJOWym zakamarku na Twierdzy
Boyen (mięsiwo itp. we własnym zakresie)

NIEDZIELA 16.VIII.2015

08:00 oraz 09:30 dla chętnych Msza Święta:
Rzymskokatolicka Parafia Wojskowo–Cywilna pw. Ducha Świętego Pocieszyciela

09:00 dla chętnych zwiedzanie Twierdzy Boyen z przewodnikiem (grupa trzecia)

10:30 zbiórka przy Hostelu - oficjalne pożegnanie woJOWników, podziękowania,
motywacja na przyszłość, pamiątkowe zdjęcie:)

11:00 zamknięcie Hostelu

Szczegóły imprezy

Twierdza i Hostel:

72 miejsca noclegowe zarezerwowane na jedną noc z 15 na 16 sierpnia 2015r.
Warunki koszarowe - czysto, schludnie i klimatycznie. Do dyspozycji olbrzymie pokoje
8os. Czysta pościel  na wyposażeniu. Na korytarzu łazienki  dla  Pań i  dla  Panów oraz
kuchnia z lodówką, kuchenką i czajnikiem. Trzeba tylko mieć swoje naczynia. W obiekcie
obowiązuje zakaz palenia.
Powyżej 72os. udostępnimy miejsca do rozbicia namiotów.
Wejście na teren Twierdzy, Hostelu oraz na Statek za okazaniem - IDENTYFIKATORÓW.
Identyfikatory  będą  wydawane  w  punkcie  informacyjnym na  Twierdzy  przy  Hostelu,
zgodnie z dostarczoną przez nas listą nazwisk.
Brama do Twierdzy dla woJOWników otwarta 24 godziny na dobę.
Meldowanie możliwe od rana w sobotę - 15.VIII.2015.
Wymeldowanie do godz. 11:00~12:00 w niedzielę – 16.VIII.2015.

Liczba miejsc ograniczona:
- na Statek wchodzi 140 os.



- w Hostelu są 72 łóżka.
Akredytacje

72 miejsca za 60 zł   z noclegiem w Hostelu (w cenie m.in. zwiedzanie Twierdzy Boyen
oraz ~3 godz. rejs woJOWników z wykwintnym posiłkiem na pokładzie, nocleg w Hostelu
na Twierdzy oraz wieczorne ognisko)

68 miejsc za 50 zł bez noclegu w Hostelu, (w cenie m.in. zwiedzanie Twierdzy Boyen
oraz ~3 godz. rejs woJOWników z wykwintnym posiłkiem na pokładzie, dla chętnych
miejce na namiot w Twierdzy oraz wieczorne ognisko)

Potwierdzeniem jest wpłata na konto:
                                       86 2030 0045 1130 0000 0725 8880
                                       Paweł Pytlik
                                       Popioły 43
                                       11-600 Budry
z dopiskiem REJS oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika

Osoby kontaktowe :

Mariusz Cendrowski tel . :     +48 514 200 550
e-mail :  cendrowski.mariusz@gmail.com

Paweł Pytlik tel. :      +48 602 454 415
e-mail :  mieciowka@gmail.com

                 

CEL IMPREZY:

Celem  tej  oddolnej  inicjatywy  jest  „zasianie  ziarenka”  na  Mazurskiej  ziemi  oraz
przybliżenie  uroków  tej  wspaniałej  krainy.  Ponadto  ewentualny  dochód  z  imprezy
zostanie w całości przekazany na wsparcie dwóch Ruchów:
- Ruchu JOW
oraz
- Ruchu KUKIZA

Przy samej Twierdzy jest rewelacyjny PARK LINOWY http://parkwiewiora.pl/, oraz
JEZIORKO  http://wakeparkgizycko.pl/
Twierdza Boyen  http://www.boyen.gizycko.pl/
Żegluga mazurska  http://www.zeglugamazurska.com.pl/flota/statek-talty/

PS. 15.VIII.2015r na plaży miejskiej w Giżycku odbędzie się koncert, harmonogram 
poniżej:
*  18:00 Luxtorpeda
*  19:15 Freakin Rudeboys
*  20:30 Dawid Kwiatkowski
*  21:30 Ania Rusowicz
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Wszystko to będzie się działo przy samym Porcie, więc idąc w jego kierunku i kręcąc się 
przy statku przed i po rejsie mamy gwarantowaną publikę:) Uczestnicy muszą mieć 
tylko koszulki "TAK dla JOW", „KUKIZ ARMY” itp. a efekt gwarantowany:)


