
UMOWA Nr …./MDK/2017 – PROJEKT
zawarta dnia ………...2017  r. pomiędzy: 
Miejskim Domem Kultury z siedzibą w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/1, powołanym
Uchwałą Rady Miasta Świnoujścia nr XLIII/247/96 z dnia 29.10.1996r., zarejestrowanym w
Rejestrze Instytucji Kultury – nr wpisu C-I/1, NIP 855-14-92-635, reprezentowanym przez: 
Leona Ryszarda Kowalskiego – Dyrektora
zwanym dalej Zamawiającym,
a
…………………………………………………………………………………………………
……… z siedzibą w ……………….., przy ul…………………………………………………..
NIP: ……………………………., REGON ………………………………………………….
zwanych dalej wspólnie „Wykonawcą”
przy czym Zamawiający  i  Wykonawca  zwani  dalej  łącznie  „Stronami”,  a  każdy  z  nich
oddzielnie „Stroną”.

Na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 2, Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia  29 stycznia
2004r. (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm), zawarta została umowa o następującej treści:

§ 1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę usługi, polegającej na:
a) organizacji  i  produkcji  plenerowego  Festiwalu  pod  nazwą „Wakacyjne  Miasto

Kobiet”,  zwanego w dalszej  części  umowy „Festiwalem”, który odbędzie  się    w
dniach 10 – 13 lipca 2017r. w Świnoujściu,

b) zapewnieniu reklamy i promocji Festiwalu.
2. Miejscem realizacji Festiwalu będą 3 strefy:

a) Strefa Nr 1 – teren przyległy do Muszli Koncertowej przy Promenadzie,
b)  Strefa Nr 2 – Muszla Koncertowa przy Promenadzie,
c) Strefa Nr 3 – teren przy placu zabaw dla dzieci  (Promenada po drugiej stronie 

Muszli Koncertowej),
tworzące przestrzeń zwaną „Wakacyjne Miasto Kobiet”.
3. Ramowy program Festiwalu stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy i  stanowi jej
integralną część.
4. Celem organizacji Festiwalu  jest skierowane do wszystkich kobiet promowanie różnego
rodzaju aktywności,  wpływających na szeroko pojęty rozwój.  Oferta warsztatów i atrakcji
opierać się będzie na strefach tematycznych, dotyczących między innymi zdrowia i urody,
aktywności fizycznej, kultury i sztuki.

§ 2
Podział obowiązków Stron

1. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca:
a) ubezpieczy Festiwal od odpowiedzialności cywilnej z tytułu organizacji imprez,
b) zapewni gwiazdy Festiwalu: Iwona Pavlović, Katarzyna Cichopek, Katarzyna Skrzy-

necka, Ewa Sawka, Henryk Sawka, Karolina Sawka, Joanna Kurowska, Monika Py-
rek, Marysia Sadowska, Grzegorz Turnau, Marcin Łopucki, Marzena Rogalska, zespół
„Jackopt”, zespół „Jazzowski”,

c) zapewni pozostałych gości  Festiwalu:  wizażystów, fotografów, prelegentów DJ-ów,
animatorów, pisarzy,

d) zapewni obsługę Festiwalu: hostessy, służby techniczne,
e) pokryje koszty korzystania z autorskich praw majątkowych, w tym rozliczeń z organi-

zacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi



f) pokryje wszelkie koszty w tym koszty wynagrodzenia, koszty podróży, wyżywienia i
zakwaterowania, związane z występem podczas Festiwalu  następujących Artystów:
Iwona Pavlović,  Katarzyna Cichopek,  Katarzyna Skrzynecka,  Ewa Sawka,  Henryk
Sawka, Karolina Sawka, Joanna Kurowska, Monika Pyrek, Marysia Sadowska, Grze-
gorz Turnau, Marcin Łopucki, Marzena Rogalska, zespół „Jackopt”, zespół „Jazzow-
ski”,

g) pokryje wszystkie koszty, w tym koszty wynagrodzenia, koszty podróży, wyżywienia i
zakwaterowania itp.  wszystkich pozostałych osób ze strony Wykonawcy,  biorących
udział  w realizacji  Festiwalu (służby techniczne,  hostessy,  wizażyści,  fotografowie,
prelegenci,      DJ-ów, animatorzy),

h) zapewni prowadzenie poszczególnych imprez Festiwalu przez wybrane przez siebie
osoby,

i) zapewni obsługę techniczną Festiwalu (hostessy, służby techniczne do prac związa-
nych z wyposażeniem, montażem i demontażem namiotów, transportem itp.),

j) zapewni i poniesie koszty koncesjonowanej ochrony fizycznej: Artystów, publiczno-
ści, koncertów oraz całego terenu Festiwalu, przez cały czas trwania Festiwalu  i we
wszystkich strefach,  

k) zapewni transport bagażowy,
l) dopilnuje, żeby w każdej ze Stref, ilość osób biorących udział w poszczególnej impre-

zie nie przekroczyła 1000,
m) pokryje koszty związane z podłączeniem oraz zużyciem energii elektrycznej w Strefie

nr 3,
n)  po  zakończeniu  Festiwalu,  niezwłocznie   usunie  z  terenów  poszczególnych  stref
wszystkie elementy (sprzęty, namioty itp.) wykorzystywane w czasie trwania Fe-
stiwalu i przywróci teren do pierwotnego stanu,
o) zapewni głównego realizatora nagłośnienia koncertów odbywających się w Strefie Nr
2
p) dostarczy głównemu realizatorowi nagłośnienia raidery techniczne  poszczególnych 

koncertów.
Ponadto:
r) w Strefie Nr 1 i 2: 

 dostarczy i zmontuje 2 namioty (namiot warsztatów i namiot zabaw dla dzieci)
wraz z niezbędnym wyposażeniem, meblami itp., 

 odgrodzi teren Festiwalu od pozostałej działalności oraz dokona montażu bramy
wejściowej na teren ”Festiwalu”

 przygotuje strefę kawiarni,
 zaprojektuje, wykona i zamontuje tło na scenie 

s)  w Strefie Nr 3:
 dostarczy i zamontuje główny namiot festiwalowy o wymiarach minimum 20x30m

oraz wyposaży go w niezbędne meble itp.,
 dostarczy  i  zmontuje  namioty  wraz  z  niezbędnym  wyposażeniem,  z

przeznaczeniem na stoiska Partnerów Festiwalu i powierzchnie magazynowe,
 dostarczy i zmontuje zabudowę octanorma na garderoby i strefę VIP w namiocie

głównym,
 zapewni  oświetlenie  sceny  i  namiotu,  zarówno   wewnątrz  jak  i  na  zewnątrz

namiotu,
 zapewni i zamontuje z tyłu sceny telebim,
 ogrodzi teren i zamontuje bramę wejściową na teren Strefy nr 3 Festiwalu,

2. W ramach realizacji przedmiotu umowy Zamawiający: 



a) udostępni  Wykonawcy teren  Strefy Nr 1 i  Nr 3,  na  organizację  Festiwalu,  w terminie
obejmującym  czas  przygotowań,  trwania,  i  uprzątnięcia  po  Festiwalu,  tj.  od  dnia
08.07.2017r. do dnia 14.07.2017r.  

b) przekaże  obiekt Muszli Koncertowej wraz z jego zapleczem jako Strefę Nr 2, na okres:
08.07 – 14.07.2017r. 

c) zobowiązuje  się  do  ścisłej  współpracy i  udzielenia  wszelkiej  pomocy Wykonawcy
przy realizacji Festiwalu w ramach zawartej umowy.

d) zabezpieczy  niezbędną  infrastrukturę  do  przeprowadzenie  Festiwalu  w  następującym
zakresie:

 dostarczy  i  zamontuje  w  Strefie  Nr  1  (namiot  warsztatów)  podest  sceniczny  o
wymiarach 2x4m,

 przekaże do Strefy Nr 1 krzesła będące na stanie MDK (ilość w miarę dostępności), 
 przekaże do Strefy Nr 1 sztalugi będące na stanie MDK (ilość w miarę dostępności),
 dostarczy i  zamontuje  w strefie  Nr 3 podest  sceniczny o wymiarach 6x4m oraz

wybieg o wymiarach 5x2m, 
 przekaże do Strefy Nr 3 krzesła  i  stoliki  będące na stanie  MDK (ilość w miarę

dostępności),
e)  w  oparciu  o  własny sprzęt  nagłośnieniowy i  oświetleniowy oraz  w  oparciu  o  własną

obsługę techniczną,  zapewni nagłośnienie i  oświetlenie  koncertów odbywających się w
Muszli Koncertowej oraz do działań w Strefie nr 3. 

 f)  w oparciu o materiały reklamowe i promocyjne dostarczone przez Wykonawcę, zapewni:
   umieszczenie plakatów na promach miejskich,
   miejsca na terenie miasta  pod ekspozycję banerów z reklamą Festiwalu (przy

ulicy Wojska Polskiego i  Grunwaldzkiej),
g)  na  podstawie  zapotrzebowania  na  moc określoną  przez  Wykonawcę,  zawrze  umowę z

Zakładem Energetycznym na dostarczenie energii elektrycznej oraz zapewni odpowiednie
zabezpieczenie energetyczne sceny i zaplecza wraz z obs ug  w strefie Nr ł ą 3,

h) na podstawie listy hotelowej dostarczonej przez Wykonawcę, zapewni noclegi w pokojach
gościnnych w Amfiteatrze, dla 8 osób w terminie: 08/09; 09/10; 10/11; 11/12; 12/13; 13/14
lipca  2017r.

i) zapewni na czas trwania Festiwalu kosz plażowy na potrzeby festiwalowego punktu info,
i)  zapewni odpowiednie  warunki sanitarne, w tym: 

 poniesie  koszty  postawienia  w  Strefie  nr  1  dodatkowych  pojemników  na
nieczysto ci sta e oraz ich opró nianie przez ca y czas trwania Festiwalu  ś ł ż ł

 zawrze  umow  i  poniesie  koszty  postawienia  2  przeno nych  kabin  wcę ś
wyposa onych w wod , wraz z ich opró nianiem i  dezynfekcj  jak równie  kosztyż ę ż ą ż
postawienia i opró niania  odpowiedniej ilo ci pojemników na nieczysto ci sta e,ż ś ś ł
przez ca y czas trwania Festiwalu na terenie Strefy Nr 3.ł

§ 3
Działania promocyjne

1. Wykonawca  we  własnym  zakresie  i  na  własny  koszt  wykona  działania  reklamowe  i
promocyjne  Festiwalu,  wskazane  w  złożonej  przed  podpisaniem  umowy  ofercie,  a  w
szczególności  zobowiązuje  się  do  następujących  świadczeń  promocyjnych  na  rzecz
Zamawiającego: 
a) posługiwania  się  odniesieniem  do  ustalonej  lokalizacji  Festiwalu  w  materiałach

promocyjnych dotyczących Festiwalu  (w tym na plakatach,  folderach,  ulotkach,  w
lokalnych  i  ogólnopolskich  mediach,  na  stronie  internetowej  Wykonawcy  i
Zamawiającego), 

b) umieszczenia  nazwy  Festiwalu  „Wakacyjne  Miasto  Kobiet”,  herbu  Miasta
Świnoujście,  logo  Zamawiającego,  w  reklamach  prasowych  oraz  w  materiałach



promocyjnych  Festiwalu  (na  plakatach,  folderach,  ulotkach,  w  lokalnych  i
ogólnopolskich mediach, na stronie internetowej Wykonawcy i Zamawiającego),

2. Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć Wykonawcy wszystkie logotypy w formacie
cdr.  jpg  oraz  inne  materiały  niezbędne  do  wykonania  przez  Wykonawcę  świadczeń
określonych  w  ust.  1  w  terminie  do  dnia  25.06.2017r.  W przypadku  opóźnienia  w
dostarczeniu  logotypów  lub  innych  materiałów,  Wykonawca  będzie  zwolniony  z
obowiązku ich wykorzystania w materiałach, o których mowa w ust. 1 lit. b) powyżej, w
całości lub w części (w zależności od zakresu opóźnienia), zachowa jednak prawo do
całości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1. 

3. Zamawiający  upoważnia  Wykonawcę  do  posługiwania  się  jego  oznaczeniami,
logotypami  i  innymi  dostarczonymi przez  niego  materiałami  w  celu  i  zakresie
koniecznym do wykonania zobowiązań Wykonawcy określonych w ust. 1 powyżej.

§ 4
Wynagrodzenie

1.   Wykonawca  otrzyma  wynagrodzenie  brutto  w  kwocie   …………………   (słownie:
…………………………………………………………………). 

2.   Wynagrodzenie  powyższe  będzie  płatne  przelewem  na  konto  bankowe  Wykonawcy
wskazane na fakturach w dwóch ratach:
a) I rata – zaliczka w wysokości 50%   brutto wynagrodzenia określonego w ust. 1  -  do
dnia ………….czerwca 2017 r., na podstawie wcześniej wystawionej faktury.
b) II rata w wysokości 50% brutto  wynagrodzenia określonego w ust.1,  po realizacji
usługi  w  terminie  do  dnia  19  lipca  2017r.  płatna  na  podstawie  faktury  końcowej,
wystawionej przez Wykonawcę.

3.   Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie przedłożony przez Wykonawcę a 
zaakceptowany przez Zamawiającego:
a) protokół wykonania usługi przez Wykonawcę,
b) sprawozdanie  z  realizacji  promocji  Zamawiającego  w  materiałach  promocyjnych

Festiwalu,
      Przesłanie protokołu i sprawozdania oraz ich akceptacja może nastąpić drogą mailową.

Akceptacja  wykonania  usług powinna nastąpić  w ciągu 3 dni  roboczych od daty ich
otrzymania  przez  Zamawiającego.  Brak  odpowiedzi  w  tym  czasie  będzie  oznaczać
akceptację usług.  

4.  W przypadku  opó nienia  Zamawiaj cego  w  p atno ciach,  Wykonawca  mo e  naliczyź ą ł ś ż ć
Zamawiaj cemu odsetki ustawowe za ka dy pe ny dzie  zw oki.ą ż ł ń ł

5 Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze.
6.   Wykonawca   oświadcza, że jest uprawniony do odbioru całości wynagrodzenia należnego

z tytułu realizacji świadczeń opisanych niniejszą umową i bezpośredniego rozliczenia się
z osobami wymienionymi w niniejszej umowie.

7.   Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 zawiera wszystkie
koszty  niezbędne  do  realizacji  niniejszego  zamówienia,  w  tym  majątkowe  prawa
autorskie na jakichkolwiek polach eksploatacji.

§ 5
Odpowiedzialność stron

1. W przypadku odwołania Imprezy, o czym Zamawiający niezwłocznie powiadomi pisem-
nie Wykonawcę, Wykonawca zwolniony będzie z obowiązku realizacji świadczeń promo-
cyjnych opisanych w § 3 umowy, a także innych niewykonanych dotychczas świadczeń
odpowiednio w całości lub w części.

2. W przypadku niewywiązania się Zamawiającego z jego zobowiązań określonych w  § 2
ust. 2 umowy, lub odwołania Imprezy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Za-
mawiający  zobowiązany będzie do zapłaty Wykonawcy kary umownej w kwocie odpo-



wiadającej łącznej wartości udokumentowanych świadczeń, kosztów i wydatków ponie-
sionych przez Wykonawcę na organizację, reklamę i promocję Festiwalu.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 lub ust. 2 powyżej Zamawiający zobowiązany
jest także do zapłaty wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy, za wykonane do-
tychczas na rzecz Zamawiającego świadczenia, wynikającego z niniejszej umowy.

4. W przypadku odwołania Imprezy przez Wykonawcę, o czym niezwłocznie powiadomi pi-
semnie Zamawiającego, zobowiązany on będzie do zapłaty kary umownej w kwocie od-
powiadającej  łącznej  wartości  udokumentowanych  kosztów  i  wydatków  poniesionych
przez Zamawiającego w związku z zabezpieczeniem lub przystąpieniem przez niego do
wykonania jego zobowiązań określonych w § 2 ust. 2 umowy, a także do zwrotu wszel-
kich kwot otrzymanych na poczet wynagrodzenia.

5. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obo-
wiązków wynikających z umowy spowodowanych siłą wyższą. Za przypadki siły wyższej
uważa się wszelkie nieznane Stronom w chwili zawierania umowy zdarzenia, zaistniałe
niezależnie od woli Stron, na których zaistnienie Strony nie miały żadnego wpływu i któ-
rych nie mogły przewidzieć, jak np.: wojnę, rewolucję lub zamieszki, mobilizację lub inne
nieprzewidziane zarządzenia wojskowe, rekwizycję lub konfiskatę, ograniczenia waluto-
we, embarga importowe lub eksportowe, klęski żywiołowe takie jak trzęsienie ziemi, po-
żar, powódź lub inne szkody spowodowane przez wodę, powszechny niedobór towarów
lub środków transportu, ograniczenia wynikające z przepisów prawa lub inne ograniczenia
urzędowe.

6. Jeżeli na skutek zaistnienia przypadku siły wyższej umowa nie będzie mogła być  zreali-
zowana w całości lub w części, Strona po której dany przypadek zaistniał, zobowiązana
jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie drugą Stronę.

7. W razie odwołania występu któregoś z artystów lub odwołania którejkolwiek z imprezy
wymienionej i zaakceptowanej przez Strony w Programie ramowym - załączniku nr 1 do
niniejszej umowy oraz niemożliwości uzgodnienia i zapewnienia zastępstwa, jak również
w razie niewywiązania się Wykonawcy z innych zobowiązań zapisanych w umowie, Wy-
konawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wartości brutto określo-
nej w §4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy element przedmiotu umowy.

8.  Zamawiający zastrzega sobie prawo pokrycia kar umownych z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy bez wcześniejszego wezwania do zapłaty kary umownej.

9. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umo-
wy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
tych okolicznościach. W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagro-
dzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 6
Inne ustalenia umowne

1. Z zastrzeżeniem ust.  2 poniżej, każda strona zobowiązuje się wobec drugiej  strony do
traktowania jako poufne warunków umowy oraz danych, opracowań, stawek, raportów
lub wszelkiego rodzaju informacji związanych z wykonaniem niniejszej umowy. Każda ze
stron dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby jej pracownicy, profesjonalni doradcy
oraz agenci również traktowali wyżej wymienione informacje jako poufne. 

2. Postanowienia ust. 1 powyżej nie będą miały zastosowania w odniesieniu do informacji,
które: 
a) są lub staną się publicznie znane w sposób inny niż w wyniku naruszenia umowy, lub
b) zostały uzyskane przez stronę od osoby trzeciej, która ma prawo je ujawnić, lub 



c) były własnością strony uzyskującej informacje lub były znane tej stronie przed datą
zawarcia umowy, w stopniu w jakim strona nie jest zobowiązana do zachowania ta-
kich informacji w tajemnicy w odniesieniu do drugiej strony, lub 

d) zostały ujawnione przez stronę ze względu na wymóg wynikający z przepisów prawa
lub nakazu odpowiedniego organu władzy.

3. Strony jednoznacznie deklarują partnerską współpracę w realizacji Umowy oraz wstrzy-
manie się od szkalowania, oczerniania i podważania wizerunku drugiej Strony, szczegól-
nie w przypadku pojawienia się tematów spornych. 

4. Nieważność lub bezskuteczność z jakiegokolwiek powodu któregokolwiek z postanowień
umowy, nie spowoduje uszczerbku ani nie wpłynie na ważność lub skuteczność pozosta-
łych postanowień umowy.

5. W przypadku gdy dalsze, zgodne z prawem, wykonanie umowy lub jej części nie będzie
możliwe ze względu na prawomocny wyrok lub postanowienie właściwego sądu, osta-
teczną decyzję organu administracji lub podobnego organu posiadającego władztwo nad
Stroną, Strony są zobowiązane do bezzwłocznego dołożenia wszelkich starań, aby uzgod-
nić  takie  zmiany do  umowy,  które  spowodują  zgodność  z  orzeczeniem lub  decyzją  i
umożliwią kontynuację wykonywania postanowień umowy.

6. Zamawiający wyraża zgodę na realizację przez Wykonawcę przedmiotu umowy przy po-
mocy wybranych przez niego osób i podmiotów trzecich. Wykonawca oświadcza, iż on
lub wszelkie osoby i podmioty, które zaangażuje w realizację przedmiotu umowy będą po-
siadać wymagane kwalifikacje i niezbędne do realizacji przedmiotu umowy środki oraz że
dołożą należytej staranności przy jego wykonaniu.

§ 7
Postanowienia końcowe

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
2. Wszelkie  zmiany  lub  uzupełnienia  umowy  wymagają  formy  pisemnej  pod  rygorem

nieważności.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie

przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
4. Ze strony Zamawiającego, osobami odpowiedzialne za realizację Festiwalu są:

a) ………………………………………………
b) ………………………………………………
c) ………………………………………………

5.    Ze strony Wykonawcy, osobami odpowiedzialnymi za realizację Festiwalu są:
a) ………………………………………………….
b) …………………………………………………
c) …………………………………………………

5. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy strony będą starały
się  rozstrzygnąć  na  drodze  polubownej,  a  jeśli  to  okaże  się  niemożliwe  spory  będą
rozstrzygane przez sądy właściwe miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego, lub
Wykonawcy, według wyboru strony wnoszącej powództwo.

6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron. 

6.     Integralną częścią umowy jest:
a) Oferta Wykonawcy z dnia ….... –  załącznik Nr 1
b) Program Festiwalu – załącznik Nr 2

ZAMAWIAJCY WYKONAWCA



Załącznik nr 2 do umowy nr …./MDK/2017

RAMOWY PROGRAM FESTIWALU „WAKACYJNE MIASTO KOBIET”  10 - 13 
LIPCA 2017r. W ŚWINOUJŚCIU

Poniedziałek 10 lipca 2017

Zdrowie i Uroda

1) 10-13:30 i 15-18 Projekt "Letnie Przemiany" w namiocie obok Muszli Koncertowej (Strefa
nr 1) realizowany z wizażystkami, fryzjerkami, stylistkami itp.., 

2)  10-13:30  i  15-18  Projekt  "Gwiazda  z  okładki"  w  studio  fotograficzny  obok  Muszli
Koncertowej (Strefa nr 1),  

3) 11:00 Warsztaty modowe ze znanymi projektantkami,  warsztaty w  namiocie głównym
(Strefa nr 3),

4) 12:30 Spotkanie z medycyną estetyczną (Strefa nr 3).

Aktywność
1) 10:00 Poranna rozgrzewka w Muszli Koncertowej (Strefa Nr 2),
2) 10:30 Festiwalowy Bieg Kobiet na 5 km przez Park Zdrojowy do Fortu Anioła lub Fortu

Zachodniego (Start – Strefa nr 1),
3) 15:00 Tańcz z Iwoną Pavlović - warsztaty taneczne w głównym namiocie festiwalowym

(Strefa nr 3).

Kultura i Sztuka
1) 16:00 Spotkanie autorskie z pisarką, w głównym namiocie festiwalowym (Strefa nr 3),
2) 17.00  Wwarsztat dla kobiet „Sekrety Kobiecego Stylu’’
2) 18:00 Gwiazdy na kanapach - gośćmi spotkania będą Monika Pyrek i Marysia Sadowska
(Strefa nr 3),
3) 19:30 Koncert Katarzyny Skrzyneckiej w Muszli Koncertowej (Strefa nr 2).

Wtorek 11 lipca 2017

Zdrowie i uroda

1) 10-13:30 i 15-18 Projekt "Letnie Przemiany" w namiocie obok Muszli Koncertowej (Strefa
nr 1), realizowany z wizażystkami, fryzjerkami, stylistkami itp. 

2)  10-13:30  i  15-18  Projekt  "Gwiazda  z  okładki"  w  studio  fotograficznym  obok  Muszli
Koncertowej (Strefa nr 1), 

3) 11:00 Jak przygotować Sushi - warsztaty w głównym namiocie (Strefa nr 3),
4)  12:00  Czy  istnieje  dieta  idealna  -  warsztaty  z  dietetykiem  i  trenerem  personalnym

Marcinem Łopuckim (Strefa nr 3),
4) 13:00 Soki dla zdrowia-warsztaty w głównym  namiocie festiwalowym (Strefa nr 3)



Aktywność
1) 10:00 Poranna rozgrzewka w Muszli Koncertowej (Strefa nr 1),
2) 10:30 Kobiety na Rowery - wycieczka rowerowa po Świnoujściu lub do Niemiec (Start –

Strefa nr 1)
3) 15:00 Tańcz z Iwoną Pavlović - warsztaty taneczne w głównym namiocie festiwalowym

(Strefa nr 3).

Kultura i Sztuka
1)  16:00  Spotkanie  autorskie  z  Marzeną  Rogalską,  w  głównym  namiocie  festiwalowym
(Strefa nr 3),
2)  17:00 Warsztaty zdrowie/uroda/diety
2)  18:00 Gwiazdy na  kanapach -  gośćmi  spotkania  będą  Ewa,  Karolina  i  Henryk  Sawka

(Strefa nr 3),
3) 19:30 Koncert zespołu Jazzowski w Muszli Koncertowej (Strefa nr 2).

Środa 12 lipca 2017

Zdrowie i uroda

1) 10-13:30 i 15-18 Projekt "Letnie Przemiany" w namiocie obok Muszli Koncertowej (Strefa
nr 1), realizowany z wizażystkami, fryzjerkami, stylistkami itp.. 

2)  10-13:30  i  15-18  Projekt  "Gwiazda  z  okładki"  w  studio  fotograficznym  obok  Muszli
Koncertowej (Strefa nr 1), 

Aktywność

1) 10:00 Poranna rozgrzewka w Muszli Koncertowej (Strefa nr 1),
2) 10:30 Kobiety Maszerują - spacer Nordic Walking po Świnoujściu lub do Niemiec (Start –

Strefa nr 1)
3) 15:00 Tańcz z Iwoną Pavlović - warsztaty taneczne w głównym namiocie festiwalowym

(Strefa nr 3).

Kultura i sztuka

1) 11:00 Szkiełka Ewy i kreska Henryka - warsztaty plastyczne z Ewą i Henrykiem Sawką w
głównym namiocie festiwalowym (Strefa nr 3),

2) 12:30 Kadr bez Photoshopa - jak robić dobre zdjęcia - warsztaty z fotografii cyfrowej w
głównym namiocie festiwalowym (Strefa nr 3),

3) 16:00 Spotkanie autorskie z  pisarką Ewą Ornacką w głównym namiocie festiwalowym
(Strefa nr 3),

4) 17:00 Warsztaty zdrowie/uroda/diety
4)  18:00 Gwiazdy na  kanapach  -  gośćmi  spotkania  będzie  Katarzyna  Cichopek  i  Iwona

Szymańska -Pavlovic (Strefa nr 3),        
5) 19:30 Koncert zespołu Jackpot w Muszli Koncertowej (Strefa nr 2).

Czwartek 13 lipca 2017

Zdrowie i uroda



1) 10-13:30 i 15-18 Projekt "Letnie Przemiany" w namiocie obok muszli koncertowej (Strefa
nr 3), realizowany z wizażystkami, fryzjerkami, stylistkami itp..

2)  10-13:30  i  15-18  Projekt  "Gwiazda  z  okładki"  w  studio  fotograficznym  obok  Muszli
Koncertowej (Strefa nr 1), 

Aktywność
1) 10:00 Poranna rozgrzewka w muszli koncertowej (Strefa nr 1),
2)  11:00  Tenisowy  turniej  dla  kobiet  o  Puchar  Prezydenta  lub/i  zawody  w  bulle,  obie

aktywności w okolicach amfiteatru
3) Tańcz z Iwoną Pavlović - warsztaty taneczne w głównym namiocie festiwalowym (Strefa

nr 3).

Kultura i sztuka
1)  10:00  Rodzinne  spotkanie  z  muzyką  -  warsztaty  z  instrumentów,  prowadzi  Grzegorz

Turnau - w głównym namiocie festiwalowym (Strefa nr 3),
2)  12:30 Śpiewać każdy może -  warsztaty wokalne  z  Katarzyną  Skrzynecką  w głównym

namiocie festiwalowym (Strefa nr 3),
3) 16:00 Spotkanie autorskie z Karoliną Sawką w głównym namiocie festiwalowym (Strefa nr
3), 
4)  17.00 Dress Code – warsztaty ze stylistką Agnieszką Szeremetą
5)  18:00 Gwiazdy na  kanapach -  gośćmi  spotkania  będą  Katarzyna  Skrzynecka  i  Marcin

Łopucki (Strefa nr 3),
6) 19:30 Koncert Grzegorza Turnaua w Muszli Koncertowej (Strefa nr 2).




