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Gmina Kobiór wraz z Miastami partnerskimi będzie realizowała w dniach 26.05. - 04.06.2017 roku projekt pn. "4Closer Ties" (Dla Bliższych Więzi).
Poniżej prezentujemy logo projektu:

Projekt obejmuje swoim zakresem zorganizowanie:
•
•
•
•
•

XVI Międzynarodowej Spartakiady Młodzieży Miast Partnerskich,
Konferencji pn. "Żyj aktywnie, powiedz NIE używkom",
Międzynarodowego Pleneru Malarsko-Fotograficznego Miast Partnerskich,
Międzynarodowego Turnieju Piłkarskiego Miast Partnerskich "OldBoys",
Biesiady gminnej

W projekcie uczestniczyć będą z każdego Miasta Partnerskiego tj. Sajoszentpeter, Sternberka, Dobsiny oraz Kobióra maksymalnie 72 osoby. Tak
rozbudowany projekt oraz bezpośrednie uczestnictwo w nim aż ok. 300 osób pozwoliło nam starać się o jego dofinansowanie przez Międzynarodowy
Fundusz Wyszehradzki (Visegrad Fund). Poniżej prezentujemy logo funduszu:

Uroczyste otwarcie projektu zaplanowano na dzień 26.05.2017 roku (piątek) o godz. 17.30 na Gminnym Ośrodku Sportowym. Zapraszamy wszystkich
do udziału!
Po otwarciu rozpocznie się konferencja poświęcona używkom i ich szkodliwym działaniu, jednocześnie zachęcająca do aktywnego trybu życia, nie
tylko młodzież, ale także dorosłych.
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Już pierwszego dnia rozpocznie się Spartakiada młodzieży, a także zostaną rozegrane pierwsze mecze turnieju OldBoys. W tym dniu również na
"ulice" wyjdą artyści, którzy będą starać się uchwycić najpiękniejsze miejsca naszej gminy.
Spartakiada zostanie rozegrana w następujących konkurencjach: ścianka wspinaczkowa, tenis stołowy, szachy oraz konkurencje lekkoatletyczne
(bieg na 60m, pchnięcie kulą, skok w dal, bieg na 800m, bieg na 1200m), a także w grach zespołowych (piłka nożna i siatkówka).
Prace będące wynikiem pleneru zostaną zaprezentowane w dniu 27.05.2017 (sobota) na wernisażu, który odbędzie się w godzinach wieczornych tuż
przed Biesiadą gminną. Prace te będzie można zobaczyć na otwartej wystawie w Gminnym Domu Kultury, do dnia 04.06.2017 roku.
Obecnie trwają przygotowania do realizacji projektu.
Liczymy na to, że uda nam się zrealizować wyznaczone w projekcie cele, tj. zachęcić do aktywnego trybu życia uczestników i mieszkańców oraz do
odrzucenia wszelkich używek. Dzięki wernisażowi mamy nadzieję, że w inny sposób spojrzymy na swoje miejsce zamieszkania – bardziej przyjazny, z
większym docenieniem wszystkich walorów, może nawet w sposób artystyczny.
Biesiada pozwoli zintegrować naszych mieszkańców oraz poznać zaproszonych gości. Dzięki niej i całemu projektowi, choć na chwilę może zwolnimy i
zapomnimy o codziennych problemach i troskach. Odłóżymy smartfony, tablety i notebooki i spędzimy ten czas wśród najbliższych doceniając to, co
często nam umyka: nasze bliskie więzi.
W tym miejscu mamy ogromną prośbę do rodzin, przyjaciół i znajomych osób uczestniczących w projekcie o zaangażowanie się w doping dla naszych
reprezentantów. Bądźcie dodatkowym zawodnikiem angażując się w ten sposób w realizacje tego projektu. Dlatego jeszcze raz ZAPRASZAMY do
wspólnego udziału!

Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie
bezpośredni link do strony www
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