X Lubelskie Targi Turystyczne, 24 – 26 maja 2019 r., Stare Miasto w Lublinie

Piątek, 24 maja 2019 r. – PROMUJEMY LUBELSKIE
- Konkurs wiedzy o Lublinie i regionie – należy odpowiedzieć na pytania dotyczące Lublina i regionu wypełniając
kupony konkursowe, które będą dostępne na stoisku LROT. Odpowiedzi należy szukać na stoiskach wystawców,
wypełnione wrzucić do urny. Losowanie nagród odbywać się będzie na scenie.
- 3 wejścia, godz. 13.30, 15.00, 17.15
- Akcja „1000 pocztówek z Lubelszczyzny” – każdy będzie mógł zostać ambasadorem regionu. Akcja polega na
wysłaniu kartki pocztowej do osoby, którą chce się zaprosić do odwiedzenia Lublina i Lubelszczyzny. Kartkę i znaczek
nieodpłatnie będzie można dostać na stoisku LROT i Informacji Turystycznej.
- 3 wejścia, godz. 11.50, 14.00 i 17.00
- Spotkanie z Tomaszem Wilczkiewiczem – znany lubelski rysownik, autor komiksu „Lublinem przez dzieje” opowie o
kulisach powstania komiksu, inspiracjach i stosowanych technikach. Spotkanie będzie okazją do zdobycia autografu
autora zarówno w komiksie, jaki i innych wydawnictwach.
- godz. 16.00
- Karuzela Sztuki – warsztaty rodzinne – pod okiem i wg wskazówek doświadczonych instruktorek będzie można
samodzielnie wykonać pocztówkę z Lublina związaną tematycznie z dawnym i współczesnym Lublinem.
- godz. 12.30
- Spacer Koziołka – lubelski koziołek w stroju, przez pół godziny, będzie spacerował między stoiskami rozdając balony
i słodycze. Będzie możliwość robienia zdjęć z Koziołkiem.
- wejścia, godz. 11.30,13.00,14.30,16.00
- Kącik animacyjny dla dzieci studentów UMCS Koła GLOBTROTER – malowanie twarzy, rysowanki, balonowe figury,
bańki mydlane, malowanki i in.

Sobota, 25 maja 2019 r. – PODRÓŻE DALEKIE I BLISKIE
- Konkurs wiedzy o Lublinie i regionie – należy odpowiedzieć na pytania dotyczące Lublina i regionu wypełniając
kupony konkursowe, które będą dostępne na stoisku LROT. Odpowiedzi należy szukać na stoiskach wystawców,
wypełnione wrzucić do urny. Losowanie nagród odbywać się będzie na scenie.
- 2 wejścia, godz. 13.00, 14.00
- Konkurs „Smaki Lubelszczyzny” – z zasłoniętymi oczami należy odgadnąć smaki różnych lubelskich kulinariów –
nagrody ufundowała Cukiernia ANABILIS
- godz. 13.15
- Spotkanie z bloggerem Bartkiem Szaro (Paragon z Podróży) - Bartek jest podróżnikiem, jednym z twórców
Festiwalu Podróży i Reportażu “Kontynenty”. Zafascynowany nowymi mediami meandruje po ich zakamarkach w
poszukiwaniu najatrakcyjniejszych sposobów do inspirowania oraz tłumaczenia zjawisk związanych z
podróżowaniem.
– godz. 12.00
- Koncert zespołu „Czarne Lwy z Przedmieścia” - Koncert i potańcówka w stylu lat 60. i 70. w klimatycznej scenerii
Rynku Starego Miasta

– godz. 15.00 – 18.00

- Pokaz Tango Argentino –zatańczą: Paweł Gmur – instruktor i nauczyciel tango argentino ze szkoły tango-lublin.pl i
Agata Jargiło – instruktorka, nauczycielka tango argentino, od ponad 10 lat tańczy pokazy m.in. w Japonii i w Polsce.
- godz. 16.00 (podczas koncertu Czarnych Lwów)
- Spacer Koziołka – lubelski koziołek w stroju, przez pół godziny, będzie spacerował między stoiskami rozdając balony
i słodycze. Będzie możliwość robienia zdjęć z Koziołkiem.
- wejścia, godz. 11.30,13.00,14.30,16.00
- Kącik animacyjny dla dzieci studentów Koła GLOBTROTER

Niedziela, 26 maja 2019 r. – PODRÓŻE Z MAMĄ
- Konkurs wiedzy o Lublinie i regionie – należy odpowiedzieć na pytania dotyczące Lublina i regionu wypełniając
kupony konkursowe, które będą dostępne na stoisku LROT. Odpowiedzi należy szukać na stoiskach wystawców,
wypełnione wrzucić do urny. Losowanie nagród odbywać się będzie na scenie.
- 2 wejścia, godz. 12.45, 14.15
- Konkurs „Smaki Lubelszczyzny” – z zasłoniętymi oczami należy odgadnąć smaki różnych lubelskich kulinariów –
nagrody ufundowała Cukiernia ANABILIS
- godz. 14.25
- Karuzela Sztuki – warsztaty rodzinne – Mama bohaterka – podczas warsztatów będzie okazja, aby przyjrzeć się
bliżej sylwetkom kobiet mieszkających w Lublinie, które zapisały się na kartach historii. Łączy je także miłość do
naszego miasta. Bohaterkami, które spotykamy każdego dnia są nasze mamy, dla których zostaną wykonane
upominki.
- 2 wejścia, godz. 12.00 i 13.00
- Występ „Śpiewam dla Mamy” – utalentowane dzieci z przestrzeni „Lubartowska 77” zaśpiewają dla wszystkich
Mam.
– 3 wejścia, godz. 11.30, 12.30, 13.30
- Spacer Koziołka – lubelski koziołek w stroju, przez pół godziny, będzie spacerował między stoiskami rozdając balony
i słodycze. Będzie możliwość robienia zdjęć z Koziołkiem.
- 2 wejścia, godz. 11.30 i 13.00
- Kącik animacyjny dla dzieci studentów Koła GLOBTROTER

