Spędź majówkę w Iławie

Zapraszamy na majówkę w Iławie.
Szczegółówy program:
1 maja (niedziela)
- 17:00 Koncert zespołu Dom o Zielonych Progach (więcej TUTAJ), Kinoteatr "Pasja", wstęp 20 zł,
bilety do kupienia w kasie kina w godzinach jej pracy lub online TUTAJ
2 maja (poniedziałek), Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej z ZHP Hufiec w Iławie, Galeria Jazzowa
(przy ratuszu)
- 16:00 Rozpoczęcie programu (konkurs wiedzy o Polsce, koncert piosenek patriotycznych
i harcerskich, wspólne tańce, kiełbaski z ogniska, zabawy, gry i animacje dla dzieci, zajęcia
plastyczne, przemarsz z flagami i dużą Flagą Polski i wiele innych atrakcji)
3 maja (wtorek)
- 13:00 Msza Św. w intencji Ojczyzny, Parafia pw. Przemienienia Pańskiego
- 14:00 Rozpoczęcie uroczystości z okazji Święta Konstytucji 3 Maja, rozdawanie mieszkańcom
biało-czerwonych flag oraz kotylionów, plac przed ratuszem

Wprowadzenie miejskich pocztów sztandarowych przez tańczących
z chorągwiami

Odśpiewanie hymnu przez iławian
Odczytanie przez namiestnika Preambuły Konstytucji spisanej na
historycznym pergaminie
Złożenie kwiatów przez przedstawicieli iławskich samorządów pod
tablicą upamiętniającą 100. rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości
Pokaz tańca z chorągwiami
Salwa z hakownic na cześć Niepodległej
Pokaz tańca z chorągwiami
Wyprowadzenie miejskich pocztów sztandarowych przez tańczących
z chorągwiami
- 14:30 – 18:00 Piknik historyczny przed budynkiem Kinoteatru „Pasja”, blok gier i zabaw dla dzieci
i młodzieży („rzut nożem”, „rzut toporem”, próba miecza, sałatka po rycersku, łowienie ryb,
zbijanie wież, konny najazd na Saracena, konne zbieranie pierścieni Brunhildy, podpłomyki
pieczone na żywym ogniu ze słodką omastą) .
Wydarzenia towarzyszące:
- 30 kwietnia, 12:00 Turniej piłki nożnej, Orlik na Lipowym Dworze,
- 1 maja, 10:00 Rowerowa Majówka, start z placu przed ratuszem,
- 1 maja, 10:00 Letnia Gala Siatkówki Plażowej, „Dzika Plaża" w Iławie,
- 2 maja, 10:00 – Turniej piłki nożnej, Orlik na Osiedlu Lubawskim.
- Seanse kinowe w Kinie „Pasja” zgodnie z repertuarem dostępnym TUTAJ
- Tramwaj wodny ILAVIA kursujący według harmonogramu rejsów: 10:00, 11:30, 13:00, 14:30,
16:00
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