Program
9 maja 2019 r., Słubice

10.45

11.00

#LubuskieChallenge
– Łączy nas przyszłość
Briefing prasowy
Collegium Polonicum
Rozdanie nagród w konkursach: „Lubuska Szkoła Europejska”, „Lubuska Gmina
Europejska”, „Lubuski Przedsiębiorca Europejski”
Collegium Polonicum, sala parkietowa

11:30

Wspólna fotografia uczestników spotkania
Collegium Polonicum, przy CP, alternatywnie most miejski

12.00

Debata „Europejki i Europejczycy rozmawiają”
Uczestnicy:
- Marcin Jabłoński – Członek Zarządu Województwa Lubuskiego
- Thomas Kralinski – Sekretarz stanu Kraju Związku Brandenburgia
- Łukasz Kaczmarek – Prezes Szpitala Powiatowego w Słubicach
- Leszek Bajon - Starosta Słubicki
- Beata Przybysz –VETVISION Gabinet Weterynaryjny - beneficjent Funduszy
Europejskich
- Ewa Minge – ambasador województwa lubuskiego
Collegium Polonicum, sala parkietowa

13.15

Sadzenie dębu
Collegium Polonicum
Piknik Europejski z okazji 15-tej rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej /
Słubicki deptak (ul. Jedności Robotniczej):


14.00
14.30 - Urodzinowy tort „15 lat
Polski w Unii Europejskiej.

Program kulturalny
14:00
14:30
15:00
16:00
16:30
17:00
Wydarzenia towarzyszące

Strefa - „Kreatywne Lubuskie” – to przestrzeń, w której najmłodsi Lubuszanie,
pod opieką animatorów, przeobrażą się w kreatywnych konstruktorów – nauka w
połączeniu z zabawą pozwoli spędzić miło czas.
 Strefa - „Eko Strefa” – w strefie zostanie zorganizowany Bike Bar, w którym jadąc
na rowerze, siłą własnych mięśni będzie można przygotować zdrowy koktajl
owocowy. Odwiedzający strefę będą mogli też dokonać recyklingu
t-shirtów w nowe przedmioty codziennego użytku, m.in. torbę na zakupy, biżuterię,
fartuszek kuchenny.
 Strefa - „Informacje o Funduszach Europejskich” – to przestrzeń,
w której osoby zainteresowane ubieganiem się o środki unijne otrzymają informację
jak zdobyć unijne dofinansowanie, gdzie szukać ogłoszeń o trwających naborach, w
jaki sposób podnieść swoją wiedzę w zakresie funduszy unijnych, jak zostać
uczestnikiem szkoleń podnoszących kwalifikacje. Tutaj też znajdzie się fotobudka, w
której mieszkańcy będą mieli okazje wyrazić swoją jedność z UE, fotografując się z
symbolami Zjednoczonej Europy.
 Strefa „Food truck”.
Deptak, ul. Jedności Robotniczej
Przedszkole Samorządowe nr 1 Jarzębinka – Układ taneczny + piosenka
Przedszkole Samorządowe nr 4 Krasnal Hałabała – Układy taneczne „Taniec kwiatów”,
„Ballada” , „Czekolada”
Elvis Presley Show
GINGER dance school – Olga Shabelko
ATELIER Taneczne Patrycja Janicka
Freddie Show (Piosenki Freddiego Mercury’ego)
Deptak, ul. Jedności Robotniczej
Wystawa fotografii „15 lat w UE”- dziedziniec Collegium Polonicum

