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Zapraszamy na Majówkę Europejską!
Złam z nami kod Leonarda!
Sprawa jest bardzo poważna. Kilka dni temu zaginął bez wieści inspektor ds. funduszy Europejskich
Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, Wincenty Leonard. Początkowo sądzono,
iż zachorował i nie przyszedł do pracy. Jego najbliższa rodzina podejrzewała, że domyka on jakiś ważny
projekt i z tego powodu nie daje znaku życia. Co stało się więc z Panem Wincentym?
No właśnie, co? Te zagadkę rozwiążemy wspólnie podczas Majówki Europejskiej, która odbędzie się 1 maja
w Szczecinie. Startujemy o 11:00 na Jasnych Błoniach!
Gra Miejska „Kod Leonarda” to jedna z licznych atrakcji plenerowych majówkowej imprezy. Uczestnicy
wyruszą tropem inspektora Leonarda po różnych miejscach w Szczecinie, aby odnaleźć wskazówki do
rozwiązania zagadki. Kto okaże się najlepszym detektywem i pierwszy dotrze do celu - wygrywa! Na
zwycięską drużynę czeka 1000 zł! Dodatkowo nagrody finansowe za II (700 zł) i III miejsce (500 zł).
Karta zgłoszeniowa do pobrania na stronie www.majowka-europejska.pl/
Warto się pospieszyć, bo Leonarda może tropić tylko 150 graczy.
Przypominamy, że Majówka Europejska odbędzie się 1 maja 2014 r. na Jasnych Błoniach w Szczecinie. Jej
organizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, a patronuje jej marszałek
województwa Olgierd Geblewicz.
W atmosferze radości i zabawy Pomorze Zachodnie będzie świętować 10. rocznicę przystąpienia Polski do
Unii Europejskiej. Każdy będzie się mógł przekonać, jak wiele pozytywnych zmian zachodzi w Polsce dzięki
obecności w UE i wykorzystaniu Funduszy Europejskich. Z tych zmian - bezpośrednio lub pośrednio korzystają mieszkańcy regionu. Województwo Zachodniopomorskie zaprosiło ponad 100 beneficjentów
Funduszy Europejskiej, by na rozlokowanych na Jasnych Błoniach stoiskach w ciekawy i interaktywny
sposób pokazali swoje projekty. W trakcie Majówki Europejskiej przewidziano wiele różnych atrakcji, w tym
strefę dziecięcą, pokazy służb mundurowych, degustacje produktów regionalnych oraz wioskę Wikingów.
Na głównej scenie już od godz. 11 odbywać się będą występy zespołów muzycznych i tanecznych
z zachodniopomorskich przedszkoli, szkół, klubów i kół aktywności. W wielkim finale, wieczorem na scenie
pojawią się ogólnopolskie gwiazdy, blisko związane z Pomorzem Zachodnim: Łona, Webber i the Pimps oraz
zespół Hey.
Zachęcamy do zapoznania się atrakcjami Majówki Europejskiej – cały program jest dostępny na stronie
www.majowka-europejska.pl
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