
Data / Dátum    Miejsce / Miesto
Początek / Začiatok Wydarzenie / Podujatie
Opis / Opis 

12.08.         Rytro, Rytro, scena plenerowa
15:00        FESTYN REGIONALNY
» Festyn regionalny z występami zespołów regionalnych 
 i artystów, kiermaszem twórców ludowych i atrakcjami dla dzieci. 
» Regionálny festival s vystúpeniami regionálnych skupín 
 a umelcov, veľtrh ľudových umelcov a atrakcie pre deti.

26.08.        Plaveč, hrad
13:00        DEŇ HRADU PLAVEČ
» Występy grup historycznych, sokolników, atrakcje dla dzieci,

rzemieślnicy, koncerty ludowe i Lukáša Adamca.
» Vystúpenia historických skupín, sokoliari, atrakcie pre deti,

remeselníci, koncert ľudových súborov a Lukáša Adamca.

22.09.        Muszyna, scena plenerowa Dworu Starostów
10:00        JARMARK MUSZYŃSKI
» Mnóstwo atrakcji, pokazy walk rycerskich, turniej łuczniczy,

degustacje potraw regionalnych.
» Veľa zaujímavostí, ukážky rytierskych súbojov, turnaj 

v lukostreľbe, degustácie regionálnych jedál.

30.09.        Stará Ľubovňa, skanzen pod hradom
09:00        HUBERTOVSKÉ SLÁVNOSTI 
        POD HRADOM ĽUBOVŇA
» Slávnostné ukončenie sezóny so svätou omšou, vystúpením 

sokoliarov, výstavou poľovníckych trofejí a ukážkami lukostreľby
» Hubertus pod zamkiem Ľubovňa

Znaczki z zamku można dostać na każdej imprezie.
Hradné pečiatky získate na každom podujatí.
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Kto dostanie 
królewską koronę 

z kamieniami z polskich 
i słowackich zamków?

Kto získa 
kráľovskú korunu 
s kameňmi z poľských 
a slovenských hradov?

Kto?
Król? - Kráľovná?

Królowa? - Kráľ?

Poznaj cztery zamki przy rzece Poprad
Spoznaj štyri hrady na rieke Poprad

ZASADY ZABAVY
Jak wziąć udział w grze

o królewską koronę?
Zdobądź co najmniej dwa 

znaczki z zamków w Rytrze, 
Muszynie, Plavcu, Lubovnii.

Zarejestruj się podczas 
wydarzeń wymienionych 

w tej ulotce.
Los zostanie wystawiony

na tyle kart, ile dostaniesz 
pieczęci.

Losowanie odbędzie się
w Muszynie 29.11.2018

podczas konferencji 
"Ochronai prezentacja 

dziedzictwa kulturowego, 
Plavec - Muszyna 2018 "

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE
Ako sa zapojiť do hry 
o kráľovskú korunu?
Získaj aspoň dve pečiatky 
z hradov Rytro, Muszyna, Plaveč, 
Ľubovňa.

Zaregistruj sa na niektorom zo 
štyroch podujatí uvedených 
v tomto letáku. 
Do osudia bude vložených toľko 
žrebovacích lístkov, koľko získaš 
pečiatok.
Žrebovanie sa uskutoční 
29.11.2018 v Muszyne 
na konferencii
 “Ochrana a prezentácia 
kultúrneho dedičstva, 
Plaveč - Muszyna 2018”

Muszyna – Plaveč: Odkrywamy zapomnianą historię i kulturę polskosłowackiego pogranicza 
Muszyna – Plaveč: Objavujeme zabudnutú históriu a kultúru poľsko-slovenského pohraničia

Poľsko-Slovensko
Európsky fond regionálneho rozvoja

EURÓPSKA ÚNIA

Wyłączoną odpowiedzialność za zawartości 
niniejszej publikacji ponoszą  jej autorzy i nie może 
być ona utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Unii 
Europejskiej oraz Euroregionem „Tatry”. / Výhradnú 
zodpovednosť za obsah tejto publikácie nesú jej 
autori a nie je možné ju stotožniť s oficiálnym 
stanoviskom Európskej únie a Euroregiónu „Tatry”/
Prešovského samosprávneho kraja.
Egzemplarz bezpłatny / nepredajné, 
Opracował / Zostavil: Martin SárossyMuszynaPlaveč


