DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
25. VÝROČIE BIOSFÉRICKEJ REZERVÁCIE POĽANA

Srdečne Vás všetkých pozývame na Deň otvorených dverí v Biosférickej rezervácii Poľana,
ktorý sa uskutoční

30. - 31. mája 2015

Cyklojazda Poľanou

PROGRAM

30. máj 2015

Horský hotel Poľana
30. máj 2015
9.30 -14.00 hod.
Prezentácia obcí, miest a organizácií, regionálnych
producentov v Podpoľaní

Začiatok: 9.00

Kde: Hrochotský mlyn
Trasa: Hrochotský mlyn – Kyslinky –
Horský hotel Poľana
Cyklistov bude sprevádzať
pracovník Správy
CHKO-BR Poľana

Správa S-CHKO-BR Poľana:
Prezentácia činnosti stráže prírody

Večer na Poľane

„Za krásami orchideí“ – sprievodcovská činnosť po lúkach v okolí
hotela s odborným výkladom

Horský hotel Poľana

Ukážky kosenia ručnou kosou
Informačný stánok s propagačnými materiálmi o BR Poľana,
ekohry a tvorivé dielne pre malých aj dospelých

30. máj 2015
18.00 - 21.00

11.30 -12.15 hod.

Správa CHKO-BR Poľana pripravila pre
návštevníkov aj bohatý večerný program.

Príhovory k účastníkom stretnutia - KST, redakcia Dajamaa hostia

18.00 – 19.00

Kultúrny program

12.15 –12.30 hod.
Prezentácia a krst nových kníh z vydavateľstva Dajama

13.00 hod.
Zostup z Poľany na námestie v Detve po modrej značke.
Zo Skliarova je zabezpečená kyvadlová doprava

14.30 -15.15 hod.
15.30 –16.00 hod.
Slávnostné ukončenie, príhovory hostí, odovzdanie štafety
organizátorom 53. stretnutia v roku 2016 na Veľkej Javorine

16.00 –18.00 hod.
Kultúrny program –váľanie mája, folklórne súbory z Detvy

16. ročník výstupu na Poľanu
31. máj 2015

Zraz účastníkov
8:00-9:00 posedenie u Ďuricov
9:00-9:15 modlitba s požehnaním v kostole na Raticovom Vrchu
9:15-11:30 výstup na Poľanu
11:00 príležitosť k sviatosti pokánia

Čítanie povestí o Poľane (areál hotela Poľana)
19.00 – 21.00 – premietanie filmov Zadná Poľana,
Medveď obdivovaný aj zatracovaný +
diskusia
21.00 – nočný pochod Poľanou – nočnou
prechádzkou Vás budú sprevádzať pracovníci
S-CHKO - BR Poľana
Trasa A: Hotel Poľana – Vodopád Bystrého potoka
– Hriňová Bystrô
Trasa B: Hotel Poľana – Kalamárka – Stavanisko
Doprava na miesto stretnutia, ako aj z miesta
ukončenia nočného pochodu je individuálna.
V prípade záujmu o nočný pochod Poľanou sa
nahláste na tel. č. 0903 298 304 alebo
e-mailom: lucia.minova@sopsr.sk

11:30 modlitba sv. ruženca
12:00 sv. omša pri kríži na Poľane
13:00 občerstvenie pri HH Poľana
Sprievodné podujatie: prezentácia činnosti
S-CHKO-BR Poľana (infostánok, tvorivé dielne,
ukážky zaujímavých lokalít...)

