
II Wodzisławska Noc Świętojańska
Program i regulaminy konkursów i warsztatów

I. Cel imprezy

Głównymi  celami  organizacji  imprezy  pod  nazwą  II  Wodzisławska  Noc  Świętojańska jest
zacieśnianie  więzów  rodzinnych  i  sąsiedzkich,  promocja  Wodzisławia  Śląskiego,
rozpowszechnianie informacji o jubileuszu 760-lecia miasta oraz promowanie spędzania wolnego
czasu w sposób aktywny.

II. Organizatorzy

Wydarzenie  organizuje  Biuro  Prezydenta  Miasta  Wodzisławia  Śląskiego,  przy  współpracy
z miejskimi  jednostkami:  Muzeum,  Miejskim  Ośrodkiem  Sportu  i  Rekreacji  „CENTRUM”
i Wodzisławskim Centrum Kultury.

III. Termin i miejsce

II Wodzisławska Noc Świętojańska odbędzie się w piątek, 23 czerwca 2017 r., w godz. 18:00 –
20:00 na terenie Ośrodka Rekreacyjnego „Balaton” przy ul. Brackiej w Wodzisławiu Śląskim.

IV. Program imprezy 

• 18:00 - rozpoczęcie imprezy 
• 18:00 - 21:00 - warsztaty plecenia wianków 
• 18:00 - 21:00 - warsztaty archeologiczne 
• 18:00 - 21:00 - warsztaty ceramiczne 
• 18:30 - 20:30 - warsztaty tańca etnicznego 
• 19:00 - Świętojański Bieg dla Najmłodszych 
• 19:00 - rozpoczęcie wspólnego biesiadowania przy ognisku 
• 19:30 - ocena wianków zgłoszonych do konkursu na najpiękniejszy wianek
• 19:45 - rozpoczęcie gry terenowej Poszukiwanie Kwiatu Paproci 
• 20:00 - rozstrzygnięcie  konkursu  na  najpiękniejszy  wianek,  ogłoszenie  zwycięzców

Świętojańskiego Biegu dla Najmłodszych i  gry terenowej Poszukiwanie Kwiatu Paproci,
wręczenie nagród 

• 20:30 - koncert Sam & Bart 
• 21:30 - pokaz teatru ognia Inferis 
• 22:00 - zakończenie imprezy 
• Dodatkowo:  malowanie  twarzy,  kącik  sensoryczny  dla  dzieci  z  niepełnosprawnością,

miejskie  balony,  chorągiewki  i  krówki  dla  najmłodszych,  a  dla  chętnych  puszczanie
wianków na wody "Balatonu" 

V. Podstawowe informacje

1. Impreza jest wydarzeniem bezpłatnym.
2. Impreza przeznaczona jest zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci.



3. Dzieci mogą uczestniczyć w imprezie, pozostając pod opieką rodziców lub opiekunów.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania imprezy z  uwagi  na niesprzyjające

warunki  atmosferyczne,  jej  skrócenia  lub  przeniesienia  w  inne  miejsce  i  okrojenia
programu.

5. Podczas  wspólnego  biesiadowania  w  ramach  II  Wodzisławskiej  Nocy  Świętojańskiej
uczestnikom konkursów i warsztatów rozdane zostaną kiełbaski i pieczywo. W przypadku
wyczerpania zapasów zapewnionych przez Organizatorów, uczestnicy będą mogli zakupić
dodatkowe dania z grilla.

6. Organizatorzy nie zabraniają przynoszenia własnych produktów żywnościowych.
7. Organizatorzy zabraniają  wnoszenia  na teren  imprezy napojów alkoholowych i  środków

odurzających.
8. Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych

roszczeń w razie wystąpienia zdarzeń losowych. 
9. Imprezę  zabezpiecza  Straż  Miejska  Wodzisławia  Śląskiego,  a  za  zabezpieczenie

przeciwpożarowe odpowiedzialna jest Ochotnicza Straż Pożarna.
10. Uczestnicy imprezy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie

fotografii lub zapisu wideo wizerunku. 

VI.  Zasady  uczestnictwa  w  warsztatach  plecenia  wianków  i  konkursie  na  najpiękniejszy
wianek

1. Uczestnicy  warsztatów  pracują  na  materiałach  dostarczonych  przez  Organizatorów
(materiały na maksymalnie 100 wianków).

2. Wianek konkursowy można przygotować podczas  warsztatów plecenia  wianków,  jednak
przed godz. 19:30, czyli oceną zgłoszonych do konkursu wianków.

3. Jury wybierze najpiękniejszy wianek, a także wskaże 2. i 3. miejsce w konkursie.

VII. Zasady uczestnictwa w warsztatach archeologicznych

1. Warsztaty archeologiczne organizuje Muzeum.
2. Warsztaty archeologiczne odbędą się na ściśle wyznaczonym terenie.
3. Warsztaty archeologiczne przeznaczone są dla dzieci od 7. roku życia.

VIII. Zasady uczestnictwa w warsztatach ceramicznych

1. Warsztaty ceramiczne odbędą się na ściśle wyznaczonym terenie.
2. Warsztaty ceramiczne przeznaczone są dla dzieci od 7. roku życia.

IX. Zasady uczestnictwa w warsztatach tańca etnicznego

1. Warsztaty tańca etnicznego odbędą się na plaży przy „Balatonie”.
2. Warsztaty tańca etnicznego przeznaczone są zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.

X. Zasady uczestnictwa w Świętojańskim Biegu dla Najmłodszych

1. Organizatorem  Świętojańskiego  Biegu  dla  Najmłodszych  jest  Miejski  Ośrodek  Sportu
i Rekreacji „CENTRUM”.

2. Zasady uczestnictwa w Świętojańskim Biegu  dla  Najmłodszych  dostępne są  w serwisie
miejskim (kliknij tutaj).

http://wodzislaw-slaski.pl/_files/articles/aktualnosci/2017/czerwiec%202017/Regulamin%20-%2023.06.2017.pdf


XI. Zasady uczestnictwa w grze terenowej Poszukiwanie Kwiatu Paproci

1. Do udziału  w  grze  można  zgłaszać  się  do  godz.  19:00  przy stanowisku  organizatorów
imprezy.

2. Gra  przeznaczona  jest  zarówno  dla  dzieci,  jak  i  dorosłych,  osób  biorących  udział
indywidualnie, jak i kilkuosobowych rodzin.

3. Uczestnicy za pomocą wskazówek muszą odnaleźć ceramiczny kwiat paproci i pięć paproci.

XII. Kontakt

Wszelkich informacji na temat II Wodzisławskiej Nocy Świętojańskiej udzielają pracownicy Biura
Prezydenta Miasta tel.: 32 45 90 478. Pytania można przesyłać na adres: k.bartkowiak@wodzislaw-
slaski.pl.


