ZAPRASZAMY NA DZIEŃ DZIAŁKOWCA 2015 – OBCHODY 30-LECIA ROD "PUSZCZA" W SZCZECINIE – 5
sobota, 15 sierpnia 2015 01:18

Szanowni Działkowcy,
Zarząd ROD „Puszcza” ma olbrzymią przyjemność zaprosić wszystkich Państwa na
jubileuszowe - bo połączone z 30-leciem istnienia naszego ogrodu - obchody Dnia Działkowca,
które organizowane są w dniu 05.09.2015 r. w tradycyjnym już miejscu, czyli przy siedzibie
biura Zarządu. Zapewniamy bezpłatną grochówkę (350 porcji), tańce i dobrą zabawę.
Zaczynamy już o godz. 12:00.
Poniżej prezentujemy proponowany program imprezy:
1. Przywitanie Działkowców oraz zaproszonych Gości przez Prezesa ROD „Puszcza” w
Szczecinie - ok. 12:00
2. Przedstawienie "naszego" projektu zgłoszonego do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego
2016 - ok. 12:05
3. Wręczenie dyplomów okolicznościowych dla Działkowców – Seniorów - ok. 12:15
4. Wręczenie Złotych, Srebrnych i Brązowych odznaczeń „Zasłużony Działkowiec" - ok. 12:25
5. Wręczenie wyróżnień w konkursie „Wzorowa Działka 2015 roku” - ok. 13:05
6. Rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy i prezentacja
przygotowanych wieńców - ok. 13:20
7. Tradycyjny poczęstunek grochówką, chlebem ze smalcem i ogórkami - ok. 13:35
8. Zabawa do późnego wieczora, którą umilać będzie zespół muzyczny "Kapela Weselna" z
Pyrzyc - od ok. 14:00
Dodatkowo zaplanowaliśmy:
- konkursy i zabawy dla najmłodszych
- pokaz zdjęć działek wyróżnionych w tym roku w kategorii:
• Wzorowa Działka Warzywniczo-Sadownicza ROD „Puszcza” roku 2015
• Wzorowa Działka Rekreacyjna ROD „Puszcza” roku 2015
- "Mini-Kiermasz Ogrodniczy”, w ramach którego Centrum Edukacji Ogrodniczej w
Szczecinie-Zdrojach oferować będzie w sprzedaży byliny, cebulki, drzewka i krzewy,
sprzedawane będą świeże i wędzone ryby, a także prowadzona będzie sprzedaż różnych
gatunków miodu z pasiek rodzinnych
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
Zarząd ROD "Puszcza" w Szczecinie
UWAGA - zwracamy się do wszystkich Działkowców z uprzejmą prośbą o zabranie ze sobą
dowodów osobistych!
Konkursowe wieńce dożynkowe prosimy dostarczać do biura Zarządu "ROD" Puszcza w dniu
obchodów Dnia Działkowca 2015, do godz. 11:45.
Zarząd zwraca się także z prośbą do wszystkich Działkowców o ewentualną pomoc w
przygotowaniu obchodów Dnia Działkowca i sprzątaniu po ich zakończeniu. Wszystkich
chętnych prosimy o kontakt na dyżurze Zarządu, w każdy piątek w godzinach 17:00 – 19:00 w

1/2

ZAPRASZAMY NA DZIEŃ DZIAŁKOWCA 2015 – OBCHODY 30-LECIA ROD "PUSZCZA" W SZCZECINIE – 5
sobota, 15 sierpnia 2015 01:18

budynku Zarządu ROD „Puszcza” znajdującym się na terenie ogrodu, drogą emailową
(rodpuszcza@gmail.com) lub poprzez Gospodarzy Sektorów i Gospodarza Ogrodu.
Analogicznie, jeżeli chcieliby Państwo zaprezentować na Dniach Działkowca swoje płody rolne
lub mają Państwo pomysł na dodatkowe uatrakcyjnienie imprezy, to także prosimy o pilny
kontakt z Zarządem.
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