ЭКАЛАГІЧНАЕ СВЯТА
Ў 2019 ГОДЗЕ
9-14 верасня

экалагічны тыдзень “Чароўны край малой Радзімы”
(установы адукацыі Міёрскага раёна);

конкурс на лепшага здатчыка журавінаў

10 верасня
Паседжанне клуба маладой сям’і “Жураўлінаю сцежкай”
14 верасня
урачыстая рэгістрацыя шлюбу “Жураўлінае вяселле”
(каля скульптуры “Жураўліная вернасць”);
урачыстае вітанне “Жураўліная вернасць” (каля
скульптуры “Жураўліная вернасць”)
міжраённы турнір інтэлектуальнай гульні “Што? Дзе?
Калі?” на кубак старшыні Міёрскага раённага выканаўчага
камітэта (Міёрскі раённы Дом культуры);
адкрыты кубак раёна па валейболу сярод жаночых
каманд (Міёрская ДЮСШ);
конкурс “Смак журавінаў” (па збору журавінаў) сярод
прафсаюзных аб’яднанняў і жадаючых
15 верасня
09.30 – семінар “Міжнароднае супрацоўніцтва як інструмент
устойлівага развіцця Міёрскага раёна” (малая зала Міёрскага
раённага выканаўчага камітэта)

Гарадскі парк “Паўвостраў”
11.00 – адкрыццё выставы-продажу вырабаў народных
майстроў “Жураўліная скарбонка” з правядзеннем майстаркласаў;
12.00 - выступленне
калектываў г.Даўгаўпілса і
Крустпілскага краю (Латвійская Рэспубліка);
11.00 – 13.00 – конкурс “Жураўліны кірмаш-2019” сярод
сельскіх падворкаў Міёрскага раёна;
11.00 – 15.00 – прэзентацыя сельскіх падворкаў;
13.00 – урачыстае адкрыццё свята, узнагароджанне
пераможцаў раённых конкурсаў:
- па добраўпарадкаванню;
- сярод сельскіх падворкаў;
- па збору журавінаў і лепшых здатчыкаў журавінаў;
- “Гатуем з журавінаў разам” (ад раённай газеты “Міёрскія
навіны”).
14.00
–
тэатралізавана-канцэртная
шоу-праграма
“Жураўліная нота”;
16.30 – канцэртная праграма фольк-групы “PAWA”;
22.00 – святочная тэматычная дыскатэка “Жураўліны опэнэйр”
Цягам часу:
Прэзентацыя пляцоўкі Грамадскай арганізацыі “Ахова
птушак Бацькаўшчыны”:
работа інфармацыйнага стэнда (інфармацыя пра Праект
“Разам для грамады і прыроды: Міёрскі раён”, пра
тэрыторыю Рэспубліканскага ландшафтнага заказніка
“Ельня”, пра дзейнасць арганізацыі);

11.0 – 18.00 - назіранне за жураўлямі (кожны час
адпраўленне аўтобуса ад Гарадскога парку, работа
арнітолагаў на полі, запіс на экскурсію, суправаджэнне
экскурсіі);
экскурсіі па экасцежцы (суправаджэнне спецыяліста);
інтэрактыўная фотазона “Жураўлі і журавіны - 2019” і
майстар-клас для дзяцей;
- майстар-клас “Адчуй сябе жураўлём”;
- тэматычны аквагрым;
- тэматычны “Жураўліны квэст”;
- выраб эка-сувеніраў.
Праектны офіс прапануе:
- работа інфармацыйнага стэнда (інфармацыя пра Праект
“Разам для грамады і прыроды: Міёрскі раён”);
- майстар-клас па пляценню з траў;
- роспіс пернікаў з выявамі журавінаў і жураўлёў;
- продаж расады садовых журавінаў і дурніц (галубікі);
- акцыя “Фотасушка “Гісторыя свята “Жураўлі і
журавіны Міёрскага краю”;
- акцыя “Створым музей разам” (пачатак фарміравання
калекцыі будучага Музея журавінаў і жураўлёў);
- продаж сувенірнай прадукцыі
Таксама вас чакае:

работа прадпрыемстваў Рэспублікі Беларусь з
прэзентацыяй-дэгустацыяй і продажам прадукцыі;

продаж журавінаў “Менш пластыка – больш
журавінаў”;


выстава экалагічнай літаратуры “Журавель-асветнік”
(ад Міёрскай цэнтральнай бібліятэкі і Сектара спорту і
турызму Міёрскага раённага выканаўчага камітэта);

выстава
краязнаўцы Вітольда Ермалёнка “Малая
Радзіма пачынаецца з зямлі”;

дзіцячая гульнёвая праграма “Вясёлы жураўлік”;

работа моладзевай арт-пляцоўкі “Пакаленне NEXT” –
квэст “Мой горад”, конкурсная праграма для моладзі;

экапляцоўка “Новае жыццё ў абмен на крышачкі”;

“Як стварылася планета Зямля” (фільм, работа
мабільнага планетарыя);

“Журавель запрашае” (бясплатнае наведванне візітцэнтра “Ельня”, г.Міёры, вул.Кірава, 4а).
Маршрут руху ад гарадскога парка "Паўвостраў"
да візіт-цэнтру заказніка "Ельня


- стаянка каля гарадскога парка “Паўвостраў г.Міёры”
- візіт-цэнтр заказніка “Ельня”
- маршрут руху

