
Festiwal Tradycji Pomorza Zachodniego 

Data 20-21 maja 2023 roku.  

Miejsce  Folwark i Ogród w Przelewicach. 

1. Aleja Zachodniopomorskie Smaki:  

.  

Utworzenie strefy pn. "Aleja zachodniopomorskie smaki - produkty tradycyjne Pomorza 

Zachodniego" ma na celu:  

regionalnej 

którzy coraz bardziej   

ów wiejskich; 

lokalne, regionalne i tradycyjne.  

wystawowe odukty 

wytwarzane przez producentów 

tradycyjnych - 

 

Asortyment, m.in:  wyrob

 

 

2. Park zabaw i animacji dla dzieci:     

Miejsce . 

(klocki, , stoliki, kolorowanki, bujaki). 

D   hodowców 

alpak i koni. 

 

3.  

 



Konkursy i zabawy Dwa dni wydarzenia   w liczne konkusry i zabawy przeznaczone zarówno 

czy kaloszem to tylko nieliczne atrakcje nie zarówno Ogród 

Dend   

          

W trakcie drugiego dnia Festiwalu 14 

szczególn

.  

5. . 

 

- 

e* sery* wina * 

 

 

6. Konkurs kulinarny 

Miejsce folwark,  

Pokaz kulinarny 
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Miejsce  

Kilka namiotów - 

 

8. Ogród Gastronomiczny.  



Miejsce folwark 

Miejsce przeznaczone dla gastr

 

 

9.   

Miejsce folwark  

  

- prezentacja ojewództwa, 

-  

- Koncert Gwiazdy Wieczoru,   

-  

Sobota 

Godzina Temat  
11.00 Oficjalne otwarcie festiwalu 

-  
-  

11.30 -14.00 blok artystyczny  
14.00 

laureatom 
14.20  16.00 blok artystyczny 

16.00 
 

16.20  18.00 blok artystyczny 
18.00 Kulinarnych 

Tradycji Pomorza Zachodniego 2022 i 
 

18.40  21.00 blok artystyczny 
21.00  

22.00  1.00  
 

 

 

 

- l Ludowych z terenu 

 



  

-

 

  

 

 

  

 

Niedziela 

Godzina Temat  
 

10.00 -14.00 
Otwarcie drugiego dnia festiwalu 

 
 

14.00  
15:00 

nagród laureatom 
16:00  
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 jest inspiratorem i 

 



 

wolnego czasu.  

: 

a)  Odznak Honorowych Gryf Zachodniopomorski; 

edycja):  nagród  Laureatom konkursu. 

11. - dodatkowa scena  

 

Miejsc np. Teatr Lalek Pleciuga, Teatr Polski i innych jednostek kultury. 

12. Dodatkowe atrakcje  

-  

-  

- Salonik VIP      

- zwiedzanie Ogrodu z przewodnikiem 

-  karuzele 

- wystawy:  

 

warsztaty i pokazy historii  przez Stowarzyszenie Semafor. 

- Moto ekipa  

- wystawa przygotowana przez   

 

- dni otwarte Ogrodów Przelewice   

-  

- Wystawa malarska, 



- wystawa fotograficzna 

- pokazy OZE przygotowane przez studentów ZU 

- Warsztaty malarskie i warsztaty grafiki 

- mobilny punkt krwiodawstwa 

- Policja pokaz psów 

- Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat  szkolenie z pierwszej pomocy, gry plenerowe 

 

 


