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<<< Informator
Termin: 27 – 28 września 2014 r.
Miejsce: Centrum Słowian i Wikingów w Wolinie
Patronat honorowy:
1.
2.
3.
4.

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, p. Olgierd Geblewicz
Starosta Powiatu Kamieńskiego, p. Beata Kiryluk
Burmistrz Wolina, p. Eugeniusz Jasiewicz
Prezes Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, p. Waldemar Miśko

Patronat medialny:
1. Kurier Szczeciński
2. Media lokalne
Organizatorzy:
1. Centrum Słowian i Wikingów w Wolinie
2. Zachodniopomorski Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK
3. Klub Przewodników PTTK "Na Wyspach" w Międzyzdrojach
Komitet organizacyjny:
1.
2.
3.
4.

Przewodniczący – Adam Jakubowski, ZSPT, Klub "Na Wyspach"
Wiceprzewodniczący – Wojciech Celiński, CSiW
Kierownik sekretariatu – Agnieszka Gawron-Kłosowska, CSiW
Logistyka – Mirosław Nieśpelski, ZSPT, Klub "Na Wyspach"

Cele spotkania:
1.
2.
3.
4.

Promocja Województwa Zachodniopomorskiego i wyspy Wolin;
Poznanie tradycji i zwyczajów dawnych Słowian i Wikingów;
Promocja regionu poprzez tworzenie nowego produktu turystycznego;
Integracja środowisk poprzez aktywne formy spędzania wolnego czasu.

Warunki uczestnictwa:
W spotkaniu uczestniczą przewodnicy turystyczni PTTK oraz sympatycy ruchu przewodnickiego.
Wpisowe na imprezę ustala się w kwocie 60 zł, które należy wpłacić na konto organizatora:
nr 38 9393 0000 0000 7445 2000 0020
Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów
72-510 Wolin ul. Graniczna 2
do dnia 31.08.2014 r. z dopiskiem: Vineta 2014

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie Karty uczestnictwa z załączoną kopią wpłaty na
adres ma-jakub@o2.pl .
Organizator nie zwraca wpisowego uczestnikom, którzy zrezygnują z udziału w spotkaniu po 31.08.2014 r.
Uczestnicy ubezpieczają się na czas trwania imprezy we własnym zakresie. Przewodnicy PTTK z opłaconą
składką za 2014 r. będą objęci ubezpieczeniem na mocy porozumienia ZG PTTK z AXA TUiR S.A.
Istnieje możliwość wcześniejszego i późniejszego noclegu. Powyższe należy zaznaczyć w zgłoszeniu
uczestnictwa.
Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Świadczenia uczestników:
Organizator zapewnia zakwaterowanie w chatach słowiańskich i wikińskich z epoki w warunkach jak to
onegdaj bywało (węzeł sanitarny zapewniony). Karimaty, śpiwory, itp. uczestnicy zapewniają sobie we
własnym zakresie.
Pociągi dalekobieżne nie zatrzymują się w Wolinie. Należy wysiąść w Międzyzdrojach. Dojazd do Wolina
w dniu 27.09.2014 r. oraz powrót do Międzyzdrojów w dn. 28.09.2014 r. zapewnią organizatorzy. Chęć
skorzystania z transferu prosimy odnotować w zgłoszeniu wraz z przypuszczalną godziną przybycia pociągu
do Międzyzdrojów.
Istnieje również możliwość przesiadki w Szczecinie Dąbiu do lokalnych linii busów.



EMILBUS - tel.: 91 321 31 00, 601 779 082, www.emilbus.com.pl
JOMSBORG - tel.: 91 321 23 75, 606 345 739, www.jomsborg.com.pl

W obu tych liniach należy dokonać telefonicznej rezerwacji.
Serwowane posiłki będą miały charakter adekwatny do miejsca, w którym znajdować się będzie baza
imprezy. Będzie także możliwość wyboru dań wegetariańskich o czym należy poinformować
w Karcie uczestnictwa.
Postanowienia końcowe:
Uczestnicy spotkania, którzy nadeślą w terminie wymagane zgłoszenia wraz z kopią dowodu wpłaty,
zostaną powiadomieni o przyjęciu na imprezę na podane przez nich adresy e-mail i tylko w takiej formie.
Informacje dotyczące imprezy oraz wszelkie zmiany będą prezentowane w serwisie internetowym
www.vineta2014.na-wyspach.pl .
Komitet organizacyjny zastrzega sobie możliwość zmian programu spotkania w przypadku ważnych
i nieprzewidzianych powodów.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe w czasie imprezy, zarówno wobec
uczestników jak i osób trzecich.
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu należy do organizatorów spotkania.
Informacje i zapytania:
Adam Jakubowski – tel. 502 361 914, e-mail: ma-jakub@o2.pl
Agnieszka Gawron-Kłosowska – tel. 605 640 644, e-mail: gawron@rubikon.pl

<<< Program
27.09.2014 r. /sobota/
10.00 – 12.00
do godz. 12.00

–
–

12.30 – 13.30
14.00 – 18.00

–
–

promocja miast i gmin Województwa Zachodniopomorskiego
przyjazd uczestników do Centrum Słowian i Wikingów w Wolinie,
Wyspa Ostrów, Recław 37, (wjazd od strony miejscowości Recław).
obiad
uczestnictwo w warsztatach nowoczesnej archeologii:











od godz. 19.00

–

produkcja filcu
lepienie z gliny
pisanie na tabliczkach woskowych i gęsim piórem
produkcja świec woskowych
bieg wojownika
warsztaty odlewnicze
strzelanie z łuku
historyczny poczęstunek
rzut oszczepem
warsztaty muzyczne

biesiada słowiańska z ogniskiem

28.09.2014 r. /niedziela/
8.00 – 9.00
9.00 – 13.00
14.00 – 15.00

–
–
–

śniadanie
zwiedzanie Wolina
obiad i zakończenie imprezy
<<< Jadło

27.09.2014 r. /sobota/
12.30 – 13.00 – obiad


Wiking w ogródku

Od godz. 19.00 – biesiada słowiańska z ogniskiem:





Pokarm stadny - karczek biesiadny
Zagubiony wiking w szuwarach
Ognista zagrycha od słowianina Rycha
Dziwna ryba w Dziwnej rzece złapana






Rybie łuski we mgle
Pełna dzieża witamin
Chmielowy zawrót głowy
Napój bogów Nawii




Z drzew, z lasu i z barci wykradzione
Z ogródka Jarlowej i nie tylko

28.09.2014 r. /niedziela/
8.00 – 8.45 – śniadanie




Na tarczy podane
Słowiańskiej kurze podebrane
Z mleka skręcone, zielonym doprawione

14.00 – 15.00 – obiad



Polewka z kociołka
Ptactwo po bitwie

