2019 rugsėjo (13-15) dienomis
LIONS 2019
Druskininkai
PLANAS
PENKTADIENIS, RUGSĖJO 13 d.
17.00 – 19.30 val. mokymai pareigūnams. Dalyvauja prezidentai, viceprezidentai, iždininkai,
sekretoriai (būtina išankstinė registracija). Mokymai vyksta atskirai pagal pareigybes Snow Arenos konferencijų
salėse.
20.00 val. pareigūnų vakarienė (furšetas) panoraminiame restorane „Aero Gallery“.
Dalyvauja tik pareigūnai.
• Vakarienės metu: šalti užkandžiai, karštas patiekalas, gaivieji / karštieji gėrimai, vyno taurė (papildomi
alkoholiniai gėrimai į kainą neįskaičiuoti).
Mokymai/vakarienė pareigūnams vyks Sporto ir pramogų komplekse „Snow Arena“, panoraminis
restoranas „Aero Gallery“. Adresas: Nemuno kelias 2, Mizarų kaimas, Druskininkų savivaldybė 67308.
19.00 val. pareigūnus lydintys asmenys kviečiami į „Elegantišką vakarą“ Leipalingio dvare. Užsukę čia, nusikelsite į tuos laikus, kai maistas, bendravimas ir pramogos buvo pripildyti elegancija bei savitu žavesiu, o etiketas – iškalbingesnis už pačią kalbą. Renginio trukmė – 3 val., vietų skaičius ribotas (būtina išankstinė registracija).
• Vakaro metu mėgausitės dvariška vakariene žvakių šviesoje. „Elegantiškos vakaro“ Ponios pamokose išmoksite dvaro etiketo, vėduoklių flirto kalbos, sužinosite dvaro istorijos paslaptis. Klausysitės malonios
gitaros muzikos, mintimis nusikelsite į XIX a. ir drauge su puošniais dvariškiais pasimokysite senovinio
šokio žingsnelių.
Svečiai į Leipalingio dvarą atvyksta patys adresu: Alėjos g. 63, Leipalingis. Leipalingio dvare svečiai laukiami nuo 18.30 – 19.00 val. 19.00 val. edukacinės programos pradžia.

ŠEŠTADIENIS, RUGSĖJO 14 D.
Nuo 11.00 iki 17.00 val. Druskininkų miesto aikštėje veiks ,,Kraujo lašas“ ir Diabeto
diagnostikos centras.

“Kraujo lašas” palapinė stovės miesto Pramogų aikštėje, adresu Vilniaus al. 24.
AKTYVIAI AKCIJOJE DALYVAUKIME PATYS, PAKVIESKIME ŠEIMOS NARIUS, BIČIULIUS
8.30 – 15.00 val. SPORTO RENGINIAI
Sporto renginiai vyks sporto ir pramogų komplekse “Snow Arena”, adresu Nemuno kelias 2, Mizarų
kaimas.
• 8.30 – 9.00 val. komandų registracija.
• 9.00 – 9.30 val. mankšta.
• 9.30 – 15.00 val. sportiniai renginiai.
15.00 – 16.30 val. laisvas laikas/pasiruošimas Šventinei eisenai.
16.30 val. ŠVENTINĖ EISENA IR ŠVENTĖS ATIDARYMAS
Šventinei eisenai dalyviai su klubo vėliavomis bei atributika renkasi prie Miesto muziejaus apačioje
esančioje aikštelėje, adresu M. K. Čiurlionio g. 59, Druskininkai.
• 16.30 – 17.30 val. Šventinė eisena ir oficiali dalis miesto aikštėje.
Šventinė eisena žygiuos lydima vaikų orkestro. Miesto aikštėje iškilmingas šventės atidarymas, Lions
judėjimo gubernatoriaus, Druskininkų miesto mero ir svečių pasisakymai, klubų prezidentų priesaika,
apdovanojimai, sveikinimai.
•

17.30 – 18.00 val. Medžių sodinimas. Bus plečiamas „Šimtmečio“ Magnolijų sodelis.

19.30 val. GALA VAKARAS
19.00 – 19.30 val. Svečių pasitikimas, fotografavimasis prie foto sienelės. Svečiai sodinami prie apvalių stalų
pagal klubus. Vakaro metu skamba gyva muzika, vyks teatralizuota aktorių programa, įtraukiant vakaro
svečius.
Renginio vieta – Sporto ir pramogų kompleksas “Snow Arena”, adresu Nemuno kelias 2, Mizarų kaimas,
Druskininkų savivaldybė.

SEKMADIENIS, RUGSĖJO 15 D.
12.30 val. Ekskursija Druskininkuose – žaismingas ir intriguojantis susitikimas su
Druskininkuose gyvenančia „Plepia Ponia“. XIX a. paslaptis žinanti Plepi Ponia mielai pasidalins istorijomis ir legendomis iš kurortinio gyvenimo prie išganingųjų
Druskininkų vandenų.
Ekskursijos metu sužinosite kokiomis pramogomis garsėjo „Lietuvos vasaros centras“ XIX a., apsilankysite
šiandieninėse Druskininkų gydyklose, patirsite prabangos jausmą buvusiose caro gydyklose,
degustuosite 3 rūšių mineralinį vandenį, išbandysite “Grožio” šaltinio vandens stebuklingąjį poveikį,
pabuvosite prabangiausio viešbučio „Flores“ Žiemos sode, dvelkiančiame Balio salos atogrąžų
nuotaikomis, išgirsite įdomių faktų ir legendų iš kurorto istorijos ir nūdienos.
„Plepi Ponia“ visų norinčių geriau pažinti Druskininkus lauks nuo 12.00 iki 12.30 val. prie centrinio miesto fontano adresu Vilniaus al. 7 ( šalia viešbučio „Europa Royal“). „Plepią Ponią“ pažinsite iš retro stiliaus
rūbų.

