
 

PROGRAM XI MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW TURYSTYKI W ZABRZU 12-13 KWIETNIA 2019 r. 
   
 
PIĄTEK (12.04.2019 r.) godz. 9:30-17:00 
 
09:30-10:00 występ Orkiestry Dętej pod dyrekcją Henryka Mandrysza 

wraz z występem Mażoretek „Pantery”, 
10:00-10:40 uroczyste otwarcie Targów z udziałem uczestników XVI 

Międzynarodowej Konferencji, 
11:00-11:30 występ greckiego zespołu muzyczno – tanecznego, 
11:30-11:45  prezentacja stoiska partnerów Targów – Grecja,   
11:45-12:00  pokaz parzenia herbaty przez wolontariuszy z Japonii, 
12:00-12:30  prezentacja stoisk, konkursy,  
12:30-12:45 pokaz furoshiki – tradycyjne owijanie i pakowanie przedmiotów  

w chusty przez wolontariuszy z Japonii, 
12:45-13:00  konkurs z nagrodami, 
13:00-13:15  sztuka jedzenia pałeczkami przy japońskim stole pokaz przygotowany  

przez wolontariuszy z Japonii, 
13:15-13:45   TEO VAFIDIS - pokaz  kulinarny kuchni greckiej połączony z degustacją,  
14:00-14:30 prezentacja stoiska partnerów Targów – Grecja,   
15:00-15:30 TEO VAFIDIS - pokaz kulinarny kuchni greckiej połączony z degustacją,   
15:30-15:45 konkurs z nagrodami, 
15:45-16:30 zabawy, konkursy, prezentacja stoisk, 
17:00  zakończenie pierwszego dnia Targów.  
 

 
SOBOTA (13.04.2019r.) godz. 10:00-16:00 
 

10:00-10:15 rozpoczęcie drugiego dnia Targów – zabawy, konkursy, prezentacje 
stoisk, 

10:15-10:30 prezentacja gry fabularnej „ Zabrze udaje Greka”,  
10:30-10: 45 „AED w Twoim domu - teraz już potrafisz!" – nowości w medycynie,  
10:45-11:15 prezentacja stoiska partnerów Targów Grecja,  
11:15-11:30 pokaz furoshiki – tradycyjne owijanie i pakowanie przedmiotów  

w chusty przez wolontariuszy z Japonii, 
11:30-12:00 pokaz kulinarny – przygotowanie jajecznicy z jaja strusiego połączony  

z degustacją,  
12:00-12:15 „Zintegrowany system kwalifikacji w turystyce” (Instytut Badań 

Edukacyjnych),  
12:15-12:30 sztuka jedzenia pałeczkami przy japońskim stole pokaz  przygotowany 

przez wolontariuszy z Japonii, 
12:30-13:10 TEO VAFIDIS - pokaz  kulinarny kuchni greckiej połączony z degustacją ,  
13:10-13:30 konkurs z nagrodami, 
13:30-14:00 prezentacja stoiska kraju partnerskiego Targów Grecja, 
14:00-14:15 konkurs z nagrodami,  
14:15-15:15 prezentacja stoisk, konkursy, degustacje, 
15:15-15:30 zakończenie Gry fabularnej „Zabrze udaje Greka”,  
16:00 zakończenie drugiego dnia Targów. 

 
 

Dodatkowe atrakcje:  
- pokazy dotyczące kultury i obyczajów japońskich przez wolontariuszy z 

Japonii, 
- warsztaty zdobienia pisanek i wykonywania amuletów z wykorzystaniem 

piór  i skorupek jaj  strusich, 
- warsztaty rękodzieła z wiórków drewna osikowego, 
- degustacje na stoiskach, 

 
 
 
Impreza towarzysząca: 
 
Fabularna gra pod nazwą „Zabrze udaje Greka” -  w dniu 13.04.2019r. godz.: 
10:00-15:30 
 
 

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie. 


