„Kajakiem w Suwalsko-Augustowskim Królestwie Rowerowym Green Velo”
12 maja 2018 (sobota)
8:30 oficjalne otwarcie Aktywnej Majówki nad Wigrami
9:00 start Wigierskiego Maratonu Kajakowego (pierwsza edycja): dystans na 52 km
(Wigry – Rygol) i 30 km (Wigry – Frącki) (przystań kamedulska); rekrutacja zawodników
na podstawie wcześniejszych zgłoszeń do Suwalskiej OT, wydarzenie
w ramach cyklu 7 ogólnopolskich maratonów Canoa Cup 2018
10:00 rozpoczęcie Wielkiego Testu Kajaków i premiera nowego kajaka z Suwalszczyzny: Caribou Kayak
Adventure (przystań kamedulska, KayakZone)
11:00 prezentacje o bezpieczeństwie wodnym z pokazem ratownictwa (przystań kamedulska, WOPR)
11:30 promocyjny spływ kajakowy: Wigry – Maćkowa Ruda/Wysoki Most (Wigry24.pl)
12:00 – 14:00 prezentacje multimedialne (sala konferencyjna Domu Królewskiego, Klasztor Pokamedulski):
➢ 12:00 „Kamedulskie Wigry – prezentacja planowanych wydarzeń nad Wigrami na 350.lecie”
➢ 12:30 „Północna część Suwalsko-Augustowskiego Królestwa Rowerowego Green Velo”
➢ 13:00 „Walory wodne Suwalszczyzny”
➢ 13:30 „Szlaki Papieskie w Polsce”
13:00 Rozgrzewka z „Socatots - Piłkarskie Maluszki w akcji” – ogólnorozwojowe zajęcia sportowe dla dzieci
(w wieku od 6 m-cy do 5 lat) i „Brazilian Soccer Schools” (dzieci 5-12 lat)
14:00 zwiedzanie klasztoru pokamedulskiego z przewodnikiem (bezpłatne, liczba miejsc ograniczona)
16:00 zwiedzanie klasztoru pokamedulskiego z przewodnikiem (odpłatne)
18:30 wręczenie nagród zwycięzcom w Wigierskim Maratonie Kajakowym (dekoracje najlepszych zawodników
w poszczególnych kategoriach, scena przy tawernie)
19:00 występy zespołów (scena przy tawernie)
10:00 – 19:00 stoiska promocyjno-turystyczne (SOT, WST, WPN, AOT, „Szlaki Papieskie”/COD Ełk,
innych zainteresowanych na podstawie wcześniejszych zgłoszeń), kiermasz wyrobów i produktów
regionalnych, stoisko sprzedażowe ze sprzętem wodnym, stoisko z wydawnictwami turystycznymi
(tawerna, ogrody papieskie)
w godz.: 9:30 – 10:00; 10:30 – 11:00; 15:00 – 15:30; 17:00 – 17:30 quizy turystyczno-krajoznawcze
z atrakcyjnymi nagrodami, w tym m.in. vouchery na atrakcje regionu, oferty wypoczynku, upominki, itp.
(stoisko promocyjne Suwalskiej Organizacji Turystycznej)
10:00 – 19:00 wystawa fotograficzna „Top Ziemi Suwalskiej” i filmy turystyczno-krajoznawcze (Dom
Królewski i galeria Klasztoru Pokamedulskiego)
20:00 zakończenie Pikniku
Wstęp na teren Pikniku jest bezpłatny. Odpłatne: udział w maratonie, spływie kajakowym, część zwiedzań klasztoru
pokamedulskiego z przewodnikiem

ORGANIZATORZY:
Suwalska Organizacja Turystyczna | Wigierskie Stowarzyszenie Turystyczne
www.sot.suwalszczyzna.eu

Partnerzy
realizacyjni:

www.wigry-info.pl

„Kajakiem w Suwalsko-Augustowskim Królestwie Rowerowym Green Velo”
zadanie publiczne współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego
Wsparcie: Gmina Suwałki,
Powiat Suwalski

honorowi:

Patroni medialni:

Wydarzenie włączone w obchody jubileuszu 350.lecia przybycia kamedułów nad Wigry

