
           

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego 
Funduszu Rybackiego, zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. 

 

FESTYN "Bezpieczne Wakacje" 

W niedzielę 06 lipca 2014 r. obok hali widowiskowo - sportowej w Chociwlu odbył się festyn 

„Bezpieczne Wakacje” skierowany w główniej mierze do dzieci i ich rodziców. 

Stowarzyszenie „SIEJA” współorganizowało tę imprezę wspólnie z Burmistrz Chociwla oraz 

Gminna Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chociwlu. Była to piąta z 

ośmiu planowanych w tym roku imprez, która jest dofinansowana przez Stowarzyszenie 

„Sieja” z środków zaplanowanych w ramach funkcjonowania biura na wydarzenia 

promocyjne i kulturalne związane z obszarem objętym realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju 

Obszarów Rybackich. Organizatorzy zapewnili dla mieszkańców gminy oraz przybyłych 

gości wiele atrakcji. 

Po przywitaniu uczestników odbyło się szereg konkursów i konkurencji dla dzieci i dorosłych. 

W ramach działań promocyjnych środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w 

zakresie realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) 

oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności” Stowarzyszenie „SIEJA”, 

jako współorganizator imprezy realizowało swoje działania informacyjno - promocyjne 

związane z obszarem działania a także zapewniło strefę dziecięcą w postaci namiotu 

„Tęczowy ogródek” w której najmłodsi mogli pobawić się zabawkami, malować twarz, 

nauczyć się modelowania balonów. Wśród uczestników poruszał się klaun, który zabawiał i 

puszczał bańki mydlane.  W trakcie imprezy, Stowarzyszenie „SIEJA” popularyzując 

spożycie ryb przygotowało 750 porcji ryby wędzonej do degustacji dla uczestników imprezy.                    

Ze sceny konferansjer przekazywał informację o naszej działalności w ramach realizowanej 

strategii, Programie Operacyjnym RYBY 2007-2013 oraz założeniach do nowego okresu 

finansowania na lata 2014 - 2020. Przeprowadziliśmy konkursy o  tematyce dotyczącej              

m.in. PO Ryby, stowarzyszenia, bezpieczeństwa na obszarach wodnych, znaczenia 

pokarmów z ryb w diecie. Uczestnicy otrzymali w nagrodę gadżety naszego stowarzyszenia. 

Oprócz szeregu ciekawostek, zabaw, konkursów i konkurencji, dzieci mogły skosztować 

darmowej waty cukrowej a rodzice mogli się dowiedzieć jak przeciwdziałać spożywaniu 

alkoholu przez ich pociechy na wakacjach. Po licznych konkursach wystąpił z koncertem 

zespół „Blue Box”. 

Dziękujemy wszystkim za odwiedzenie naszego stoiska, zainteresowanie naszą  
działalnością i zapraszamy na kolejną imprezę współorganizowaną przez 
Stowarzyszenie „SIEJA”. 
 


