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INFORMACJE OGÓLNE
1. Wstęp - VIII Parafialny Festyn Rodzinny RODZINALIA 2016 ma na celu zintegrowanie i
zaktywizowanie dzieci i rodziców z terenu naszej parafii oraz parafii sąsiednich w ramach
corocznie organizowanej imprezy o charakterze plenerowym.
2. Organizator – Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi
Panny od 23 lat nawiązuje współpracę z rodzinami zamieszkałymi na jej terenie
prowadząc:
- działalność społeczno-kulturalną (organizacja wydarzeń kulturalnych: koncertów,
występów teatralnych, grilli parafialnych itp.),
- działalność oświatowo-wychowawczą (zajęcia sportowe w ramach Parafialnego Klubu
Sportowego, oraz prelekcje specjalistów na tematy wychowawcze),
- działalność charytatywno-opiekuńczą (świetlica środowiskowa dla dzieci i młodzieży,
organizowanie wolnego czasu dzieci w lecie i w zimie, grupę wsparcia dla osób
niepełnosprawnych, poradnię rodzinną, pomoc psychologiczną, sieć wolontariuszy
pomagających osobom potrzebującym).
Parafialny Festyn Rodzinny RODZINALIA jest kolejną parafialną propozycją
mającą na celu zaktywizowanie i zintegrowanie rodzin naszej parafii.
3.

Dane adresowe:
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
pw. Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny
ul. Bazylianówka 85
20-144 Lublin
Tel./fax: 0 81 740 82 25
www.marianie.lublin.pl
e-mail: parafia@marianie.lublin.pl
Konto bankowe:
35 1240 1503 1111 0000 1752 9228

4. Koordynatorzy projektu:
Ks. Marek Otolski MIC - proboszcz parafii
P. Krzysztof Barczak
5. Telefony kontaktowe do koordynatorów:
608 – 603 – 794 (P. Krzysztof Barczak)
601 – 272 – 312 (Ks. Marek Otolski)
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SPRAWOZDANIE Z DOTYCHCZASOWYCH
PARAFIALNYCH FESTYNÓW RODZINNYCH
„RODZINALIA”
Festyny organizowane przez naszą parafię cieszą się ogromnym zainteresowaniem
naszych parafian, a także innych osób bezpośrednio niezwiązanych z naszą parafią. Podczas
Festynu gromadzi się łącznie ok. 5000 osób. Wśród nich było wiele rodzin, które w ten
sposób zaplanowały spędzić czas wolny w niedzielne popołudnie. W gronie osób przybyłych
dominują dzieci i młodzież, chętnie włączające się w ogromną ilość atrakcji zaplanowanych
na czas trwania Festynu. Do najważniejszych atrakcji obecnych na organizowanych przez nas
festynów warto zaliczyć pokazy: Straży Pożarnej, Policji, Ratownictwa Medycznego, Bractwa
Rycerskiego, Straży Miejskiej, Żandarmerii Wojskowej i wiele innych. Kulminacyjnym
punktem naszych programów są koncerty zespołów. Dotychczas gościliśmy zespoły: „Są
Gorsi”, „Kapela Brodów”, „Blokada Koła”, Scholę Dziecięcą „Promyczki”, Dariusza
Tokarzewskiego i Jerzego Słotę z grupy VOX i w ostatnim roku „40 synów i 30 wnuków
jeżdżących na 70 oślętach”, Lubelska Federacja Bardów. W roku 2015 swój występ
zapowiedziała „Gospel Rain”.
Parafialne Festyny Rodzinne są odpowiednio wcześniej nagłaśniane w lokalnych
mediach: (TVP Lublin, Radio Lublin, „Dziennik Wschodni”, „Moje Miasto”, Tygodnik „Gość
Niedzielny”, Tygodnik „Niedziela”, „Nowy Tydzień”, Radio eR), które także przekazywały
relacje z przebiegu odbytych już imprez.
W latach 2011 - 2015 gościem naszego festynu corocznie był Prezydent Miasta
Lublina, pan Krzysztof Żuk.
W szczególny sposób wyróżniani są dobrodzieje oraz sponsorzy naszego Festynu
poprzez wyeksponowanie materiałów promocyjnych i reklamowych, co także jest zauważone
i włączone przez prowadzących w konferansjerkę.

CELE
Przygotowując Festyn pragniemy zwracamy uwagę na następujące zadania:
o
integrację rodzin z parafią,
o
pogłębianie więzi wewnątrz rodzinnych i wzajemną współpracę w
rodzinie;
o
propagowanie zdrowego stylu życia,
o
zachęcenie do czynnego wypoczynku, propagowanie nowych
sposobów spędzania wolnego czasu,
o
promocję parafii w środowisku lokalnym,
o
promocję rodziny i wartości rodzinnych w środowisku lokalnym,
o
propagowanie i rozwijanie wartości chrześcijańskich związanych z
rodziną, takich, jak: miłość, akceptacja, szczerość, otwartość, ofiarność itp.;
o
eliminowanie zachowań negatywnych, takich jak: wulgarność i
agresja,
o
promocję środowiska lokalnego,
o
„Bawimy się bez alkoholu!” - formy aktywizacji społecznej i sposoby
spędzania wolnego czasu bez spożywania alkoholu.
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ADRESAT
► Wszyscy parafianie, a w szczególności rodziny przebywające na terenie parafii,
► Zaproszeni goście, w tym:
–
Władze lokalne,
–
Patroni,
–
Sponsorzy,
–
Lokalne media.

ZAŁOŻENIA
 zorganizowanie imprezy parafialnej integrującej dzieci i rodziców,
 kontynuacja cyklicznej imprezy w ramach parafialnej pracy z rodziną,
 nawiązanie ściślejszej współpracy z rodzinami i środowiskiem lokalnym,
 pozytywne oddziaływanie na wzrost aktywności i motywacji rodzin.

REALIZATORZY PROJEKTU
 duszpasterze parafii,
 wspólnoty parafialne,
 animatorzy i wolontariusze parafialni.

EFEKTY
 Nawiązanie pozytywnych relacji między rodzinami oraz wewnątrzrodzinnych
 Wspólne spędzenie wolnego czasu
 Ukazanie pozytywnych wzorców osobowych, w szczególności w zakresie
macierzyństwa i ojcostwa
 Nawiązanie ściślejszej współpracy rodzin z parafią
 Zaktywizowanie rodzin w ramach różnorodnych konkursów organizowanych w trakcie
trwania festynu
 Pogłębienie wiedzy dotyczącej istnienia i działalności wspólnot parafialnych
 Pogłębienie znajomości środowiska lokalnego
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FORMY DZIAŁANIA
(PLANOWANE ATRAKCJE FESTYNU)
Czas trwania festynu od godz. 12:30 do 20:00 w dniu 12.06.2016 r. na boisku
sportowym Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 przy Aleji Spółdzielczości
Pracy nr 65 w Lublinie.
1.













2.

Aktywne spędzanie wolnego czasu w rodzinie
stoisko gier planszowych
origami,
rękodzielnictwo, produkcja biżuterii,
gry i zabawy cyrkowe,
rodzinny mecz piłki nożnej,
gry i zabawy sportowe,
zawody strzeleckie,
gry i zabawy animacyjne prowadzone przez PSPiA KLANZA,
gry i konkursy z ruchu drogowego,
doskonalenie umiejętności jazdy na symulatorze,
trampoliny, dmuchańce oraz karuzela,
loteria fantowa,
przejazdy na kucykach,

Promocja zdrowego stylu życia
 pokaz sztuk walki,
 stoisko z poradami kosmetycznymi,

3.




4.






Twórczość artystyczna jako miejsce pozytywnej ekspresji siebie
stoiska i warsztaty malarskie, rzeźbiarskie i garncarskie, decoupage, filcowanie,
występy zespołów i gwiazd muzycznych,
występy zespołów artystycznych dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama
Mickiewicza.
Profilaktyka
Komenda Miejska Policji w Lublinie,
pokazy ratownictwa medycznego i nauka podstawowych zasad pierwszej pomocy,
profilaktyka w zakresie właściwego obchodzenia się z ogniem - Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej,
symulacja skutków wypadku drogowego - Żandarmeria Wojskowa,
rozpowszechnianie wiedzy o obronności kraju - Wojsko Polskie.
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PROŚBA DO SPONSORÓW
Kierujemy do państwa prośbę o udzielenie nam pomocy w kwestii:
1. Finansowej (pieniężnej),
2. Przedmiotowej (tj. upominków, nagród, gadżetów firmowych, etc.).

OFERTA DLA SPONSORÓW
I. Sponsor główny: (wsparcie finansowe w postaci większej niż 1000 zł lub równowartość
rzeczowa powyżej 1000 zł)
1. Status sponsora głównego,
2. Umieszczenie loga, nazwy firmy na:
a. stronie internetowej (zakładka sponsorzy główni, podlinkowane)
b. plakacie informującym o festynie,
3. Umożliwienie ekspozycji materiałów reklamujących podczas trwania imprezy (standy,
banery i inne) – możliwość umieszczenia baneru w pobliżu sceny oraz na ogrodzeniu
boiska,
4. Możliwość prezentacji bądź reklamy wyrobów firmy w formie własnego stoiska na
festynie,
5. Informacja o nazwie i działalności firmy ze sceny podczas trwania festynu,
6. Możliwość ufundowania nagrody indywidualnej w konkursie oraz udział w uroczystym
wręczaniu nagród,
II. Sponsor: (wsparcie finansowe w postaci większej niż 500 zł lub równowartość rzeczowa
powyżej 500 zł)
1. Status sponsora,
2. Umieszczenie loga, nazwy firmy na:
a. stronie internetowej (zakładka sponsorzy, podlinkowane)
b. plakacie informującym o festynie,
3. Umożliwienie ekspozycji materiałów reklamujących podczas trwania imprezy (standy,
banery i inne) – możliwość umieszczenia baneru na ogrodzeniu boiska, na którym będzie
odbywał się festyn,
4. Informacja o nazwie firmy w czasie trwania festynu,
5. Możliwość ufundowania nagrody indywidualnej w konkursie oraz udział w uroczystym
wręczaniu nagród,
III. Darczyńca: (wsparcie finansowe poniżej 500 zł lub równowartość rzeczowa poniżej 500 zł)
1. Status darczyńcy,
2. Umieszczenie loga, nazwy firmy na:
a. stronie internetowej (zakładka sponsorzy, podlinkowane)
3. Informacja o nazwie firmy w czasie trwania festynu,
4. Możliwość ufundowania nagrody indywidualnej w konkursie oraz udział w uroczystym
wręczaniu nagród,

Ze względów organizacyjnych prosimy o nie przekraczanie następujących terminów:
1. Wpłata pieniędzy oraz dostarczenie loga firmy do 21 maja 2016 r. (3 tygodnie przed
datą festynu);
2. Dostarczenie bannerów, standów i gadżetów na nagrody do 4 czerwca 2016 r.
(tydzień przed datą festynu).
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