Już 14 stycznia 2018 roku odbędzie się 26.Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Tegoroczne hasło brzmi: Dla wyrównania szans
w leczeniu noworodków.

Orkiestrowe granie rownież w Gnieźnie !
Gnieźnieński Sztab przedstawia szczegółowy opis wydarzeń...

Niedziela, 14.01.2018
..........

miejsce: Jezioro Winiary - zapraszamy od godziny 09:00
do godziny 14:00
,,WOŚPowanie'' - Wielkie Morsowanie dla WOŚP
Współorganizatotem wydarzenia są
Królewskie Morsy Gniezno
Plan wydarzenia:
09:00 - rozpoczęcie wykuwania największego serca w lodzie ! ! !
11:00 - oficjalne rozpoczęcie
11:00 - 13:00 - gorąca zupa, herbata i ciasta
11:30 - 12:30 aukcje ciekawych przedmiotów
12:30 - rozgrzewka i morsowanie
około 13:30 - zakończenie

Atrakcje ,,WOŚPowania'':
400 porcji zupy i herbaty dla morsów oraz gości,
ciasta domowego wypieku, pojazdy militarne, cabrio zimą, największe
w Polsce serce wykute w lodzie, uwolnienie setek balonów-serc napełnionych
helem jako symbol wielkiej miłości bliźnich.
Wśród atrakcji w ramach aukcji będą między innymi: 3 torty morsowe, fanty
od morsów, niepodzianki od celebrytów (np. kolacja ze znanym żużlowcem),
sesja zdjęciowa.
Przewidzianych jest około 600 osób na plaży, 120 osób w wodzie (morsów) !

Pondadto nad Jeziorem Winiary w godzinach 09:00 - 12:00 odbędą się
dodatkowo jeszcze dwie imprezy:
09:00 - 11:00 Nordic walking dla każdego wokół jeziora
11:00 - 12:00 Bieg policz się z cukrzycą wokół jeziora
Przewidzianych jest około 200 biegaczy.

..........

miejsce: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie (dawna Szkoła
Medyczna w Gnieźnie, ul. Mieszka I 27)
,,Zumbowanie w rytmach Zumba Fitness''
Współorganizatorem wydarzenia jest Zumba Fitness Gniezno
Plan wydarzenia:
od godziny 10:00 do godziny 12:00 taneczne i sportowe rytmy dla każdego,
kto zabierze ze sobą sportowy strój, obuwie i dużą dawkę pozytywnej energi !

..........

miejsce: Centrum Kultury ,,eSTeDe'' w Gnieźnie,
ul. Rossevelta 42
Zapraszamy od godziny 14:00
do godziny 21:30
Plan wydarzeń:
14:00 - 16:00 Finał rajdu 4x4 WLKP
Rajd 4x4 WLKP - współorganizatorem wydarzenia jest 4x4 Wielkopolska
Regionalny Off-Road'owy Portal Informacyjny

To gradka dla wszystkich sympatyków off-road !
Uczestnictwo w imprezie ma na celu zbiórkę pieniędzy na rzecz 26. finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Cała impreza będzie miała charakter turystycznego, rodzinnego przejazdu
drogami publicznymi w większości gruntowymi / terenowymi z dodatkowymi
miejscami na próby terenowe.
Całość trasy jest możliwa do przejechania seryjnym samochodem z napędem
4x4. Przychód z imprezy w całości przeznaczony jest na rzecz Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy - wpłaty za uczestnictwo wędrują bezpośrednio do puszek
WOŚP przypisanych wolontariuszy na starcie. Wpłata za uczestnictwo wynosi
minimum 180 zł od załogi.
Impreza w tym roku jest imprezą towarzyszącą sztabu Centrum Kultury „Scena
To Dziwna” w Gnieźnie, gdzie na mecie na uczestników będzie czekał gorący
posiłek oraz atrakcje towarzyszące imprezie w CK „Scena To Dziwna”.
Imprezę rozpocznie się z okolic Poznania a zakończy Finałem w C.K eSTeDe w
Gnieźnie od godziny 14:00.
Więcej informacji na stronie www: http://4x4wlkp.pl

16:00 - 18:00 Kiermasz dla WOŚP (aukcje na żywo)
Nabyć będzię na chwilę obecną między innymi: WOŚP-owe gadżety,
zaproszenia do kina i wielkie, filmowe plakaty, vouchery do pizzerii, biżuterię,
karnety do siłowni, maskotki.
W serwisie allegro.pl także odbywać się będą internetowe aukcje - tutaj do
nabycia będą między innymi niespodzianki i gadżety od największego w
Polsce Europarku Krasnal, plakat z autografem Zbigniewa Wodeckiego,
a także ... spędzenie dnia w redakcji gazety ,,Przemiany na Szlaku
Piastowskim'' czy współprowadzenie na żywo audycji na antenie Radia
Gniezno !

Liczba atrakcji stale rośnie i z pewnością będzie ich w samym Dniu Finału
jeszcze więcej !

19:00 - 20:00 Koncert zespołu BIG UP!
BIG UP! to zespół grający muzykę reggae w wypracowanym,
charakterystycznym dla siebie stylu. Istnieją od listopada 2011 roku, a w jego
skład wchodzą muzycy z Gniezna, Koła, Turku i Zbąszynia. Fakt, że wszyscy
członkowie zespołu się spotkali jest skutkiem wielu nieprawdopodobnych
zbiegów okoliczności, a mimo że nie znali się wcześniej , wyjątkowo dobrze do
siebie pasują i wzajemnie się uzupełniają. Koncerty zespołu to kawał dobrej
muzyki, z ciekawie zaaranżowanymi utworami, okraszonymi pozytywnym
przekazem i energią płynącą prosto z wielkiego zespołowego serducha.
Więcej informacji: https://www.facebook.com/bigupband/

20:00 Światełko do nieba - tradycyjny pokaz fajerwerków

od 20:15 Koncert zespołu Jafia
Jafia to znana, polska grupa grająca muzykę reggea. Zagrali wiele koncertów w
Polsce (ok. 120 rocznie), a także ok. 40 koncertów w Niemczech, Holandii, Belgii

i Francji. Wystąpili na kilku festiwalach, m.in. Song of Songs Festiwal w Toruniu,
Folk Fiesta, Przystanek Woodstock w Żarach. Zespół nagrał także wspólnie z
Voo Voo hymn WOŚP pt. Karnawał - pozytywne myślenie.
Po kilku latach przerwy spowodowanej wyjazdem lidera grupy za granicę, zespół
powrócił w 2006 na scenę. Zagrali m.in. na festiwalach Reggae nad Wartą,
Ostróda Reggae Festiwal, Reggae na Piaskach, czy Przystanek Jamajka w
Szczecinie, oraz na kilku koncertach trasy Roots Reggae Party.
W 2016 roku zespół otrzymał nominację do Fryderyków w kategorii
album roku muzyka korzeni za najnowszą płytę pt. KA RA VA NA.
Więcej informacji: https://www.facebook.com/jafiamusic/

Patronat nad 26. Finałem WOŚP w Gnieźnie objęło Starostwo Powiatowe w
Gnieźnie oraz Urząd Miasta Gniezna.

Zapraszamy do udziału we Wszystkich wydarzeniach finałowych
!!!
Sztab 26. Finału WOŚP Gniezno
Więcej informacji na naszej stronie www:
http://www.wospgniezno2018.pl
oraz na facebook-u:
https://www.facebook.com/26wospgniezno/

