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„Sobota nad Zegrzem” to:

• wydarzenie  którego celem jest promowanie Zalewu Zegrzyńskiego                           

• integracja lokalnej społeczności, odwiedzających powiat turystów, samorządu 

i przedsiębiorców

• 7 różnych punktów programu zapewniających miłe spędzenie czasu dla 

każdego!



Cele projektu

• Chcielibyśmy zachęcić tym 

projektem jak największą liczbę 

osoby z naszego powiatu i okolic by 

uświadomiły sobie, że blisko nich 

tez ciekawe miejsca i wydarzenia dla 

nich.



Ryzyka

• Oczywiście bierzemy pod uwagę 

ryzyka takie jak wypadki, kontuzje 

lub inne nie przewidziane sytuacje 

dlatego na miejscu będzie kilka 

jednostek pomocy lekarskiej. Jeśli 

jednak chodzi o ryzyko tego że 

dana atrakcja się nie odbędzie to 

mamy przygotowane zastępstwo.



Grupa docelowa

• Grupą docelowa są osoby z 

legionowa i okolic którzy chcą 

wziąć udział w festynie(wiek nie jest 

brany pod uwagę).



Lokalizacja

• Wszystko(oprócz koncertu) po 

Wyścigu kolarskim odbędzie się na 

Plaży w Nieporęcie.



Partnerzy

• Naszymi sponsorami są:

• Powiat Legionowski

• Cisowianka

• Katering Viking



1. Wyścig kolarski 

• Wyścig kolarski rozpoczyna się pod 
Urzędem Miasta w Legionowie                  
a kończy na plaży w Nieporęcie

• Trasa zaznaczona na niebiesko

• Start: godz. 11.00

• Przewidywany koniec: ok.13.00

• Nagroda główna to Puchar Starosty i 
weekendowy pobyt  w hotelu 
„Warszawianka”



2. Festyn Rodzinny

• Festyn dla całej rodziny, gry i zabawy dla 

najmłodszych, loterie, konkursy i wiele 

innych.

• Start na legionowskim rynku o godz. 13.00

• Zakończenie: godz. 18.00



3. Zegrze od kuchni

• Lokalne potrawy i ciasta 

prezentowane przez koła gospodyń 

wiejskich

• Degustacja i warsztaty dla dzieci                  

i dorosłych

• Start: plaża w Nieporęcie, godz. 15.00



4. Turniej Siatkówki Plażowej

• Turniej siatkówki plażowej młodzieży 

szkolnej o puchar Dyrektora PZSP 

im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie

• Start: plaża w Nieporęcie, godz.16.00



5. Występ Zespołu Tańca Ludowego 

"Promyki" 

• Piosenki ludowe z Mazowsza i nie tylko

• Doskonała zabawa dla dużych i małych!

• Start: plac przy Kościele 

Rzymskokatolickim pw. Matki Boskiej 

Fatimskiej w Zegrzu, godz. 12.00



6. Koncert KAYAH

• Koncert polskiej wokalistki

• Start: Arena Legionowo, godz. 20.00

• Wstęp wolny!



7. Ognisko

• Wieczorne smażenie kiełbasek                       

i ziemniaków przy ognisku

• Start: plaża w Nieporęcie, godz.21.00



Podsumowanie

• Projekt „Eko Zegrze” w naszym wykonaniu ma ukazać to ze blisko nas tez 

są ciekawe miejsca, a mieszkańcom pokazać ze mimo turystów to i tak 

można żyć spokojnie.



Dziękujemy za uwagę!


