
Pozvánka na integrační dílnu  

v rámci projektu Přeshraniční mezigenerační integrace (JUS) 

reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001652 

 
Název Konečného uživatele: Folklorní soubor BARUNKA, z. s. Česká Skalice 

Termín: pondělí 30. 8. 2021 Místo konání: Swidnica PL 
Kontaktní osoba: Martina Pavlasová +420 777 347 117, Pavlína Mertlíková, +420 604 318 443 
Kontaktní email. adresa: info@barunka.org, další informace: www.barunka.org 
Přihlášky: osobně v Informačním centru v České Skalici. 
 
PROGRAM:   Perníková Svídnice 
06:45   Odjezd autobusu z náměstí v České Skalici, 7:05 od Tescomy v Náchodě u nádraží směr Polsko  
10:00    Přivítání účastníků z České Skalice zástupci města Svidnica 
10:00 – 14:00 Integrační dílna bude rozdělena na tři části – fabulující hru v terénu, manuální činnosti a integrační zábavy: 
Hra v terénu - „Po drobečcích k perníku” - zábava s příběhem, během níž účastníci získají legendární recept na svídnické perníky. Procházka malebnými 

zákoutími města s mapou v ruce, spojená s řešením hádanek a hlavolamů, pohybovými a dějepisnými úkoly. Skvělá příležitost zapojit fantazii, získat porci vědomostí a 
užít si skvělou zábavu. 

Manuální aktivity - „Malované cukrovou polevou” - během této činnosti by se účastníci měli blíže seznámit s ingrediencemi a tajemstvím přípravy 

perníkového těsta poole legendání receptury, staré několik stovek let. Každý si vyrobí vlastní perník a po ozdobení si jej odnáší domů na památku. 

Integrační zábava - „Chodí perník okolo...” - společné hry přinesou navázání kontaktu a lepší vzájemné porozumění. Zábavy také rozvíjejí v účastnících 

schopnost pracovat ve skupině. Ústřední motiv všech her představují perníky.  
14:15 – 15.00 Oběd 
14:00 - 16.00 Procházka městem 
do 18:00  Návrat do České Skalice 
 

Účastníkům bude poskytnut zdarma 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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