Vážení občania,
starosta a obecné zastupiteľstvo obce Raslavice
Vás pozývajú na hudobno-kultúrne podujatie
ROZLÚČKA S LETOM,
ktoré sa uskutoční 14.09.2019 v priestoroch miestneho amfiteátra.
Aj tento rok je pre Vás pripravený bohatý a jedinečný program. Súčasťou
podujatia budú koncerty popredných slovenských interpretov, ako aj
detský program a atrakcie pre najmenších. Milí Raslavičania, aj v tomto
roku bude pre Vás nachystané občerstvenie v podobe tradičných jedál.
Zľavnené vstupenky na podujatie si môžu zakúpiť všetci občania
s trvalým pobytom v obci Raslavice. Lístky si bude možné zakúpiť od
12.8.2019 do 9.9.2019 v kancelárii pokladne obecného úradu počas
úradných hodín (tel. č.: +421 54 4792 222). Cena jednej vstupenky zahŕňa
vstup na podujatie a lístok na porciu tradičného jedla.
ZĽAVNENÉ VSTUPENKY PRE OBČANOV RASLAVÍC:
Dospelí – 2,5 € (vstupenka + lístok na tradičné jedlo)
Deti do 15 r. a Dôchodcovia - 1 € (vstupenka + lístok na tradičné jedlo)
Deti do 6 r. – ZADARMO

SPRIEVODNÉ AKCIE V AREÁLI AMFITEÁTRA

DETSKÝ PROGRAM

16:00 ▪ EUROPE DIRECT Prešov

16:00 ▪ EDO DREWO A KAMARÁTI VLK A ZAJAC



Stánok regionálneho informačného centra EÚ

17:00 ▪ OBČERSTVENIE – TRADIČNÉ JEDLÁ


V ponuke rôzne druhy jedál



Výdaj na základe lístkov zakúpených na OcÚ.



Výdaj stravy do 20:00

17:30 ▪ DETSKÉ SÚŤAŽE

ROZPRÁVKOVÝ LES
Rozprávka plná piesní a tancov pre najmenších

17:00 ▪ ŠAŠO JAŠO A ŠAŠULIENKA
Interaktívna zábava pre všetky deti

HLAVNÝ PROGRAM

19:00, 21:30 ▪ TOMBOLA

18:00 ▪ SÁM SEBOU
SPRIEVODNÉ AKCA MIMO AREÁLU AMFITEÁTRA
10:00 ▪ RODINNÝ CYKLISTICKÝ VÝLET
/cyklochodník Raslavice – Tročany/

 9:45 – stretnutie cyklistov na parkovisku pri KD,
 trasa výletu: cyklistický chodník vedúci poľnou cestou
popri rieke Hrabovec smerom do Tročan,
 v polovici trasy bude na odpočívadle prestávka spojená
s opekačkou (pre účastníkov budú zabezpečené špekáčiky a
chlieb).

Viac informácii získate osobne na obecnom úrade alebo na tel. čísle:
054 / 479 22 22.

19:30 ▪ KING SHAOLIN
20:30 ▪ CELESTE BUCKINGHAM
22:00 ▪ MARIÁN ČEKOVSKÝ Band
23:00 ▪ LOMNICKÉ ČHÁVE

00:00 ▪ LETNÁ KISS PÁRTY - DJ PEPO
Zmeny v programe sú vyhradené. Na tomto podujatí sa budú vyhotovovať
audiovizuálne záznamy. Vstupom na toto podujatie súhlasíte s ich použitím na
propagačné a prezentačné účely obce Raslavice.

