„Miško burtų 2019“ dalyvio atmintinė
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Renginio diena:
Atvykus į renginį reikės pasirašyti registracijoje. Tai gali užtrukti, tad galite į festivalį atvykti ir
nuo 11.30 val.
Ryte ar po renginio kviečiame pasivaikščioti po rudenėjantį Žemaitijos nacionalinį parką.
Rinkitės Šeirės ar Liepijų trasas.
Kad registracija atvykus į renginį būtų spartesnė, labai prašytume iš anksto el. paštu mums
atsiųsti su Jumis atvyksiančių suaugusių asmenų vardus, pavardes ir vieną kontaktą – el. paštą
ar tel. nr. – nereikės rašyti to ranka ir taip sutaupysime visų laiko ☺
Programoje yra 6 veiklos (pažymėtos oranžine spalva), į kurias reikės atskiros registracijos
atvykus – gausite specialų veiklos bilietuką. Į veiklą registruojamas vaikas. Festivalio metu jis
galės dalyvauti tik vienoje iš šių 6 veiklų. Kviečiame iš anksto pasirinkti veiklą (skaityti veiklų
aprašymus), kad registracija būtų spartesnė.
Nepamirškite, kad festivalyje už vaikų saugumą atsako tėvai.
Apranga:
Geriausia apsirengti šiltais plonais rūbais keliais sluoksniais (vadinamasis svogūno stilius :).
Vengti džinsų. Jei turite, pasiimkite striukę nuo lietaus, esant vėsesniam orui – flisą arba
megztinį.
Nepamirškite neperšlampamų rūbų, šiltų kojinių.
Pasiimkite 1 komplektą rūbų sušlapimo atveju.
Avalynei rinkitės kelioninius, turistinius arba guminius batus.
Nepamiškite, kad jūs vykstate į legendų pasaulį. Atvykite pasipuošę magiškais kostiumais ar
akcentais.
Nakvynė:
Siūlome rinktis kaimo turizmo sodybas-partneres. Jos sužymėtos festivalio žemėlapyje.
Maistas:
Jei neturite specialių poreikių maistui, patariame maisto prieš renginį nepirkti, renginio metu
veiks Kaukų kavinė ir magiškas vietinių gėrybių turgelis. Maisto pasirinkimas bus gausesnis nei
praėjusiais metais.
Galite pasiimti termosą arbatos.
Būtinai pasiimkite savo turistinius indus! Festivalyje nebus vienkartinių plastikinių indų. Savo
indų neturintys dalyviai galės festivalio dienai išsinuomoti daugkartinį puodelį ar gauti
kompostuojamą vienkartinių indų už simbolinį Sąžinės mokestį. Indų išdavimo punktas veiks
greta Kaukų kavinės.
Kiti reikmenys ir pastabos:
Gyvūnai festivalyje gali dalyvauti tik su pavadėliu. Paleisti nuo
pavadėlio griežtai draudžiama.
Renginio metu bus galima įsigyti vietinės produkcijos ir taip paremti
smulkų vietos verslą. Nepamiškite smulkių pinigų. Ypač raginame
rinktis produktus, kurie draugiški aplinkai ir senosioms žemaičių
tradicijoms. Tokie gaminiai pažymėti specialiu paukštelio ženklu.
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Renginys nemokamas, nes jis organizuojamas įgyvendinant „Naturalit” projektą. Nepaisant to,
dalyviai kviečiami prisidėti prie tokių renginių organizavimo įsigyjant saugomų teritorijų
lankytojų bilietą. Lankytojo bilietą bus galima įsigyti ir renginio vietoje.
Vieta:
Susitinkame šeštadienį 12.00 val. Platelių dvaro parke, Žemaitijos nacionaliniame parke.
Automobilius statykite prie Platelių dvaro, bažnyčios, prie informacinio centro esančiose
aikštelėse (šios aikštelės pažymėtos renginio žemėlapyje), o joms užsipildžius – leidžiamoje
šalikelės vietoje vienoje kelio pusėje.
Plačiau apie renginį https://www.bef.lt/ ir www.naturalit.lt
Iki susitikimo gamtoje!
Kilus klausimų skambinti (renginio metu neatsilieps)
Festivalio „Miško burtai“ koordinatorei Ritai
tel. (8 6) 223 7720
arba Pauliui
tel. (8 6) 77 86 345

