
 
 

Wydarzenie Roczne Programu Interreg V – A Polska Słowacja  

w ramach Europejskiego Dnia Współpracy 2017 

 

16 września 2017 roku w Szczawnicy odbędzie się Wydarzenie Roczne Programu Interreg V-A Polska 

Słowacja. Tegoroczna edycja realizowana jest wspólnie z obchodami Europejskiego Dnia Współpracy 

2017. Europejskie Dni Współpracy 2017 organizowane przez Program Interreg Polska-Słowacja 

dotyczą głównie tematyki transportu multimodalnego i edukacji. Wybrana lokalizacja jest 

nieprzypadkowa, niewielka odległość między Szczawnicą a Czerwonym Klasztorem (Leśnicą) stwarza 

idealne warunki do przeprowadzenia głównej atrakcji Dnia – multi-rajdu biegowo – rowerowego.  

Możliwość wyboru pomiędzy konkurencją biegową a rywalizacją rowerową na tej samej trasie 

zawodów będzie wprost nawiązywać do specyfiki transportu multimodalnego (przesiadkowego). 

Drugą dużą atrakcją będzie polsko-słowacka nauka salsy, prowadzona przez wykwalifikowanego 

trenera. Aspekt edukacyjny połączony z wielokulturową zabawą pozwoli stworzyć atmosferę 

prawdziwej transgranicznej współpracy. Całość wydarzenia podzielona będzie na 2 etapy.  

Do południa planowana jest część sportowo-rekreacyjna (multi-rajd). Po jej zakończeniu rozpocznie 

się część artystyczno – koncertowa (piknik). 

Wydarzenie ma charakter otwarty. 

Multi-rajd biegowo rowerowy 

Start i meta rajdu usytuowane są na wysokości obiektu rekreacyjno – kulturowego Promechatka  

w Szczawnicy. Trasa rajdu, biegnie po terenie płaskim, wzdłuż polsko – słowackiej granicy. Jest ona  

podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy odcinek zawodnicy pokonują biegnąc, a drugi na rowerach 

(zapewnione przez organizatora). Dla najmłodszych planowana jest skrócona trasa zawodów wraz 

z torem przeszkód. Dla każdej z grup zostaną przyznane nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce.  

Wydarzenie artystyczne 

Po zakończeniu mult-rajdu oraz wręczeniu nagród zawodnikom, rozpocznie się część plenerowa 

wydarzenia. Pierwszą atrakcją jest wspólna polsko - słowacka nauka salsy, która zakończy się tańcem 

finałowym wszystkich uczestników tej zabawy. Następnie odbędą się dwa koncerty kapel 

regionalnych z Polski i Słowacji. Ze Słowacji wystąpi zespół Ľudová hudba FS Čačina, natomiast  

z Polski zagra Folk Power Music. Po koncertach uczestnicy będą mogli kontynuować zabawę  

do godziny 18:30. 

Podczas pikniku będzie serwowany poczęstunek w formie grilla. 


