I etap Inicjatywy Lokalnej
„Czarna krowa w kropki bordo – symbole gminy Stare Pole”
Pomysłodawca: grupa nieformalna
Kulturalna Młodzież
Partner: GOKiS Stare Pole
Wakacyjna propozycja kierowana jest do dzieci i młodzieży szkoły podstawowej i gimnazjum
z terenu całej gminy Stare Pole. Zapisy prowadzone są przez Gminny Ośrodek Kultury
i Sportu do 20 lipca br. (liczba miejsc ograniczona)

PIERWSZY TYDZIEŃ
31.07.2018 wtorek
godz. 10:00 - zbiórka uczestników wakacyjnego projektu w GOKiS
Spotkanie ze Stowarzyszeniem Kobiet Gminy Stare Pole „Tradycja” w Pomorskim Ośrodku
Doradztwa Rolniczego w Starym Polu.
W programie m.in. : poznanie tajników wyrobu domowych krówek, wspólne przygotowanie
cukierków, plener malarski, konkurs na projekt opakowania do cukierków, degustacja
krówek.
godz. 15:00 – powrót do GOKiS i zakończenie zajęć
01 – 02.08.2018 środa
godz. 10:00 - zbiórka uczestników wakacyjnego projektu w GOKiS
Wycieczka rowerowa z noclegiem do Szlagnowa

(prosimy zabrać ze sobą sprawny rower i plecak wyposażony w: karimatę, śpiwór, przybory
do mycia, ręcznik, piżamę oraz prowiant na kolację i śniadanie, obiad i kiełbaski na ognisko
zapewnia organizator)
W programie m.in.: warsztaty serowarskie (uczestnicy warsztatów poznają pełny proces
powstawania sera podpuszczkowego, wspólnie wykonają wszystkie etapy warzenia sera:
podgrzewanie mleka, dodawanie podpuszczki, krojenie sernika, formowanie i prasowanie)
oraz dowiedzą się o historii żuławskiego serowarstwa.
Ponadto: gry i zabawy na świeżym powietrzu, ognisko oraz „Bal piżamowy”.
02.08. 2018 czwartek

godz.12:00 - powrót uczestników wakacyjnego biwaku do GOKiS
03.08.2018 piątek
Dodatkowo wszystkich chętnych zapraszamy na wycieczkę autokarową do Ocean Park
we Władysławowie organizowaną przez GOKiS 
godz. 8:00 - wyjazd uczestników wycieczki sprzed GOKiS
W programie m.in.: spacer z przewodnikiem, który w ciekawy i zajmujący sposób przybliży
wszystkie najciekawsze informacje o prezentowanych zwierzętach ponadto spotkanie z
największymi

wielorybami,

przerażającymi

rekinami,

żółwiami

olbrzymimi,

przesympatycznymi delfinami oraz czterdziestką innych zwierząt morskich i oceanicznych,
ponadto: niesamowity plac zabaw, nauka jazdy na segwayu. i obiad.
Ocean Park : http://www.oceanpark.pl/
ok. godz. 18:30 - powrót uczestników wycieczki (przystanek GOKiS)
DRUGI TYDZIEŃ
07.08.2018 wtorek
godz. 10:00 - zbiórka uczestników wakacyjnego projektu w GOKiS
Zwiedzanie dawnej cukrowni, spotkanie międzypokoleniowe z p. Magdą pasjonatką i
kopalnią wiedzy, zwłaszcza o naszym regionie oraz słodki piknik pod chmurką z plenerem
malarskim.

godz. 15:00 - powrót do GOKiS i zakończenie zajęć
08 - 09.2018 środa
godz. 10:00 - zbiórka uczestników wakacyjnego projektu w GOKiS
Wycieczka rowerowa z noclegiem do Ząbrowa
(prosimy zabrać ze sobą sprawny rower i plecak wyposażony w: karimatę, śpiwór, przybory
do mycia, ręcznik, piżamę oraz prowiant na kolację i śniadanie, obiad i kiełbaski na ognisko
zapewnia organizator)
W programie m.in.: warsztaty mleczarskie pt. „od mleka do masła”. Podczas spotkania
uczestnicy poznają dawną recepturę wytwarzania masła, własnoręcznie ubiją śmietanę na
masło, które będzie można rozsmarować na bułce i posmakować. Dodatkową atrakcją będą
zawody w dojeniu „sztucznej krowy”, przejażdżki konno, gry i zabawy na świeżym
powietrzu, ognisko i wiele innych atrakcji.
09..08.2017 czwartek
godz.12:00 - powrót uczestników biwaku do GOKiS
10.08.2018 piątek
Dodatkowo wszystkich chętnych zapraszamy na wycieczkę autokarową do „Toskanii
Kociewskiej” w Bochlinie organizowaną przez GOKiS 
godz. 8:00 - wyjazd uczestników wycieczki sprzed GOKiS
W programie m.in.: wizyta w gospodarstwie, spotkanie ze zwierzętami, warsztaty kulinarne:
krótki kurs pieczenia pizzy i wiele innych ciekawych atrakcji.
A co piszą ci, którzy już tam byli? „Wspaniałe widoki, świeże powietrze, spokój polskiej
wsi, cudne zwierzaki. Przepyszna włosko - polska pizza wykonana przez samych uczestników
wycieczki tych małych i tych dużych :) Niesamowity klimat i wyjątkowa atmosfera.
I najważniejsze Państwo Arek i Sara - ludzie, którzy z miłością i oddaniem dzielą się swoją
pasją. Podejście p. Arka do dzieci i kontakt jaki z nimi ma nie da się wyrazić w słowach...” To wszystko można sprawdzić tutaj : https://www.facebook.com/ecologic.farm.poland/
ok. godz. 16:00 – powrót uczestników wycieczki (przystanek GOKiS)

II etap Inicjatywy Lokalnej
„Czarna krowa w kropki bordo – symbole gminy Stare Pole”

21-24.08.2018r.
Spotkania grupy inicjatywnej mające na celu przygotowanie zdjęć do wywołania oraz
przygotowanie i opublikowanie filmiku przedstawiającego efekty wakacyjnego projektu,
wysłanie zwycięskiego projektu opakowania do specjalnej firmy zajmującej się krówkami
reklamowymi według sprawdzonej, tradycyjnej receptury, która przygotuje i prześle gotowy
produkt na podsumowanie inicjatywy.

28.08.2018
Przygotowanie wystawy poplenerowej z wszystkimi uczestnikami wakacyjnego projektu.
(godzina spotkania zostanie ustalona z uczestnikami wakacyjnego projektu podczas
pierwszego etapu inicjatywy).

16.09.2018
Podsumowanie inicjatywy, wystawa prac plastycznych, wystawa zdjęć oraz poczęstunek
krówkami opakowanymi zwycięskim projektem nastąpi podczas Inauguracji Roku
Kulturalnego 2018/2019 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Starym Polu.

