POWIATOWY KONWENT SENIORÓW

Do: stowarzyszeń , grup, formacji seniorów, uniwersytetów III wieku
Szanowni Państwo
Jako doświadczona firma działająca w segmencie eventów, wraz ze Strukturami samorządowymi
Powiatu Otwockiego wyszliśmy z inicjatywą zintegrowania osób, zrzeszonych w Uniwersytetach III
Wieku i w innych formacjach seniorów z terenu Powiatu Otwockiego oraz seniorów indywidualnych.
W tym celu zamierzamy wspólnie zorganizować uroczysty Powiatowy Konwent Seniorów.
Współorganizatorem Konwentu jest Powiat Otwocki.
Impreza ma na celu integrację seniorów z terenu Powiatu Otwockiego, czyli:
- miasta Otwock
- miasta Karczew
- miasta Józefów
- gminy Wiązowna
- gminy Kołbiel
- gminy Celestynów
- gminy Sobienie Jeziory
- gminy Osieck
Zapraszamy przedstawicieli samorządów oraz seniorów do wzięcia udziału w Konwencie
Organizacja:
Data: 21.04.2018 r (sobota)
ramy czasowe: godz. 15.00 do 19.00 (4 godziny)
Miejsce: Powiatowy Dom Kultury w Otwocku
Planowany harmonogram konwentu:
- Uroczyste powitanie przez Starostę Powiatu Otwockiego
- Wykład inauguracyjny
- wręczenie statuetek i dyplomów dla wyróżnionych członków stowarzyszeń i formacji
seniorów, wytypowanych przez ich zarządy.
- pamiątkowe zdjęcie
- prezentacja projektu “Koperta życia”,i “Karta seniora” i “Teleopieka” skierowanego do
seniorów
- przerwa - kawa, herbata, ciasto
- Konkurs wiedzy o powiecie Otwockim z nagrodami - rywalizacja formacji seniorów
- przerwa - kawa, herbata, ciasto
- występy artystyczne: występ gwiazd estrady.
- uroczyste zakończenie Konwentu
- bankiet
Dodatkowe atrakcje podczas przerw
- spotkanie z twórcą projektu “koperta życia” z możliwością nieodpłatnego jej nabycia.
- możliwość zapoznania się z ofertami firm współpracujących przy organizacji konwentu
- rozmowy z ciekawymi ludźmi działającymi w środowisku lokalnym

-

porady zdrowotne, aktywności ruchowej, dietetyczne, prawne, bankowe, z zakresu
bezpieczeństwa seniora, itp. - stoiska informacyjne.
sesja fotograficzna dla chętnych

Zaproszeni goście:
- przedstawicieli samorządów Powiatu Otwockiego
- przedstawiciele Szkół Wyższych z terenu Powiatu Otwockiego.
- lokalne media
założenia:
- Organizator Agencja Reklamowa 220V, Powiat Otwocki
- Patronat Honorowy - Starosta Powiatu Otwockiego
- Patronat Medialny - lokalne media
- Nad bezpieczeństwem imprezy będą czuwać OSP, grupa ratownicza, służby porządkowe,
wolontariusze

-

Konwent będzie imprezą biletowaną. Cena biletu 25 zł

Zapraszam do kontaktu: Renata Demiańczuk tel.: 601 152 294

