
Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis 
Program Interreg V-A Česká republika – Polsko 

 

 

Pozvánka na integrační akci 

v rámci mikroprojektu 

TOULAČKA S KLADSKOU PÍSNÍ, ŘEMESLEM A KUCHYNÍ 

reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002112 

 
Název Konečného uživatele: FS Barunka, z. s. Česká Skalice 

Termín: pátek 27. 8. 2021 
Místo konání: Klodzko 

Kontaktní osoba: Martina Pavlasová +420 777 347 117 
Kontaktní email. adresa: info@barunka.org 
další informace: www.barunka.org 
 

Přihlášky: osobně v Informačním centru v České Skalici. 
 
PROGRAM 
8:30    Odjezd autobusu náměstí v České Skalici  
10:00 – 10:30 Přivítání účastníků integrační akce „Toulačka s kladskou písní, 

řemeslem a kuchyní“ 
10:30 - 15:00 Hudební, pěvecká, taneční vystoupení umělců polsko-českého 

pohraničí, prezentace tradičních písní z polské i české strany hranic 
Kosmetické workshopy „Buďte svým vlastním vizážistou“ 

   Kulinářská show - „Kuchyně s nulovým odpadem“ 
   Zřídili jsme bylinkovou zahradu - „Domácí herbář“ 
   Květinářská dílna - „Ze zahrady do vázy“ 
14:00 - 15:00  Oběd 
15:00 - 16:00  Řemeslný jarmark 
do 18:00  Návrat do České Skalice 
 

Účastníkům bude poskytnut program, autobusová doprava z České Skalice do Klodzka a 
zpět, cestovní pojištění a oběd. 
Po dobu akce bude k dispozici tlumočník z českého do polského jazyka 
 
Podmínky účasti:  
- potvrzení o negativním výsledku testu (PCR, nebo antigenní) na covid 19 v anglickém jazyce ne starší než 48 hodin – bude 
kontrolováno před nástupem do autobusu (zdarma v bytovém domě Olga v pondělí od 8 do 11 hodin) 
- nebo osvědčení o očkování proti COVID-19 vakcínou schválenou v Evropské unii. Musí se ale jednat o úplné/ukončené očkování 
vakcínou registrovanou v Evropské unii (jedno či dvou fázové) – v případě naočkování pouze jednou dávkou ze dvou jsou cestující v 
procesu očkování a ještě nejsou očkováni ve smyslu platného nařízení Vlády PL 
- nebo potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19 v posledních 6 měsících. Doporučuje se využít česko-anglickou jazykovou mutaci 
lékařského potvrzení s razítkem zdravotnického zařízení a odpovědného lékaře. 
- s sebou roušku nebo respirátor 
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