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To już 37. festyn „W krainie króla Piegusa”. Jak co roku nie zabraknie barwnych krainek,
ciekawych konkurencji, a przede wszystkim wspaniałej zabawy! Zostało tylko 13 dni to tego
wielkiego wydarzenia!
Coroczna inicjatywa organizowana przez harcerzy z Hufca Elbląg ZHP doczeka się swojej
kolejnej odsłony. To już 37. urodziny naszego piegowatego króla. Tego dnia nie może
zabraknąć uśmiechu i radości dzieci, gdyż to właśnie dla nich organizowane jest całe
przedsięwzięcie. Tradycyjnie w Parku Modrzewie, zarówno młodsi jak i ci starsi uczestnicy,
będą mieli okazję do zdobycia „piegusów”, czyli najważniejszej waluty, która obowiązuje na
festynie. „Piegusy” będzie można otrzymać, wykonując różnego rodzaju konkurencje,
dopasowane do wieku i umiejętności uczestników. Na koniec w znanym doskonale wszystkim
sklepiku, będzie możliwość ich wymiany na symboliczną nagrodę.
Do festynu zostało już niewiele czasu, dlatego ostatecznie zachęcamy wszystkich chętnych do
współpracy. Zarówno wszystkie organizacje, instytucje oraz szkoły serdecznie zapraszamy do
występów na scenie. Poszukujemy również zespołów oraz utalentowanych osób, chcących
podzielić się swoimi umiejętnościami. Tego dnia liczy się przede wszystkim dobra zabawa więc
nie ma się czego obawiać, gdyż jest to odpowiednie miejsce dla ciekawych i zwariowanych
osobistości. Piegowata scena rusza punktualnie w południe 5 czerwca (niedziela).
Dodatkowo jeśli znajdą się sponsorzy, chcący przekazać jakieś ciekawe nagrody, również
serdecznie zapraszamy do kontaktu. Zachęcamy przy tym gorąco do zaangażowania, gdyś
festyn organizowany jest z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, więc wszystko robione jest
przede wszystkim z myślą o nich.
Chętne osoby w sprawie występów na scenie zapraszamy do kontaktu z dh. Karoliną
Radgowską – k.radgowska@elblag.zhp.pl
Natomiast sponsorów prosimy o kontakt pod adres mailowy: m.szmurlo@elblag.zhp.pl
Przypominamy jeszcze raz – 5 czerwca (niedziela), godz. 12-15, Park Modrzewie. Czekamy na
wszystkie dzieci w specjalnie dla nich przygotowanej krainie króla Piegusa! Do zobaczenia!
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Zrealizowano przy współudziale finansowym samorządu Miasta Elbląg
Kamila Niewinowska, szefowa Harcerskiej Służby Informacji
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