V Festiwal Podróżniczy Śladami Marzeń
Termin: 17-19.02.2017
Miejsce: Poznań, Międzynarodowe Targi, Pawilon 15, Sala G.1 (Pawilon w którym znajduje się Sala
Ziemi), wejście Zachodnie od ulicy Śniadeckich
Strona: www.sladamimarzen.pl
FB: Festiwal Podróżniczy Śladami Marzeń
Wydarzenie FB: V Festiwal Podróżniczy Śladami Marzeń
https://www.facebook.com/events/166486940448050/
Festiwal Podróżniczy Śladami Marzeń to nasz autorski Jaśminy i Tomasz Labus. Marzenia i plany
przeradzają się w rzeczywistość. Pięknie jest marzyć, ale jeszcze lepiej te marzenia realizować. I tak
oto przy współpracy z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi w 2017 roku już po raz piąty
możemy zaprosić na wspaniałą podróż przez wszystkie kontynenty, pełną podróżniczych inspiracji i
wspaniałych osobowości.
Festiwal rozpocznie się 17 lutego 2017 roku. Potrwa 3 dni podczas których będzie można wysłuchać
wielu interesujących prelekcji, wziąć udział w warsztatach, spotkaniach, a także spędzić czas na
samych targach odwiedzając stoiska, które będą promować inspirujące miejsca do podróży zarówno
w Polsce jak i na Świecie.
W tym samym czasie będą odbywać się jedne z największych targów turystycznych w Polsce - Targi
Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon 2017.
Prelekcje i spotkanie z podróżnikami poszerzają nasze horyzonty, motywują i inspirują. Sami dobrze
wiemy, że odpowiednio doprawiona historia sprawia, że chce się pojechać, zobaczyć i przeżyć
przygodę osobiście. Dlatego też Festiwal ma inspirować i porywać do działania. Podczas imprezy
każdy znajdzie coś dla siebie, będą opowieści z końca świata, filmy, przygody- czasami mrożące krew
w żyłach, a czasami śmieszne i zabawne. To wszystko w istnie podróżniczej atmosferze i towarzystwie
prawdziwych pasjonatów. Spotkamy się z fotografami, autorami książek, a przede wszystkim z ludźmi
pełnymi pasji
PRELEKCJE
W tym roku na scenie zobaczymy rekordową liczbę 21 prezentacji,15 z nich będzie walczyło w
konkursie o Złoty Ślad (12 w kategorii Świat oraz 3 w kategorii Polska).
PROGRAM
Szczegółowy program i sylwetki prelegentów:
http://sladamimarzen.pl/program-festiwalu/
Podczas V edycji Festiwalu będzie można wysłuchać 21 prelekcji wygłoszonych przez 27 prelegentów.
Wśród nich znajduje się 15 prezentacji biorących udział w konkursie o Złoty Ślad i 6 prezentacji gości
specjalnych. Trzy dni festiwalu pozwolą nam odbyć podróż przez siedem kontynentów, pokonamy
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tysiące kilometrów, zobaczymy odległe zakątki Świata a o tym wszystkim opowiedzą ludzie z pasją,
którą potrafią zarażać. W tym roku po raz pierwszy część imprezy dedykujemy Polsce. Dzięki
utworzeniu kategorii konkursowej „ Śladami Marzeń po Polsce”, chcemy zwrócić uwagę, że nie trzeba
jechać daleko aby przeżyć fantastyczną przygodę. W tej kategorii pojawią się 3 prelekcje. Pozostałe
12 wystąpień konkursowych to podróż przez 4 kontynenty. Nie ważne czym – sami się przekonacie,
że autostop, rower, motocykl, longboard, statek czy samochód nie robią różnicy. Nie ma znaczenia
także pokonana odległość, a ważny jest cel, radość podróży oraz pasja.
Wśród tegorocznych gości specjalnych pojawią się m.in. Piotr Horzela zwycięzca poprzedniej edycji
Festiwalu – spojrzy na podróże jako element i styl życia, Małgorzata Szumska – autorka książek
„Zielona Sukienka” oraz „Twarze Tajfunu” oraz Jakub Rybicki i Paweł Wicher – prekursorzy zimowych
podroży rowerowych – jednośladem pokonali już m.in. Bajkał i ostatnio Grenlandię o której
opowiedzą w tym roku. O swoich projektach opowiedzą także: Adam Banach – członek Fundacji
Ernesta Malinowskiego, organizator letniej szkoły języka angielskiego w peruwiańskim Chivay oraz
Wielkopolski Klub Taternictwa Jaskiniowego – który w tym roku stanął na dnie najgłębszej jaskini
świata. Natomiast Emil Witt – opowie o swoich eskapadach do dalekiej i niezbadanej Amazonii.
Podczas sobotniej prelekcji Dr n. med. Karoliny Mrówki dowiemy się jak przygotować się do podróży
po Azji aby uchronić się przed chorobami, będzie to prelekcja pełna praktycznej wiedzy, popartej
niesamowitym doświadczeniem.
Na odwiedzających będą także czekały dodatkowe niespodzianki. Uczestnicy będą mogli (wziąć udział
w warsztatach językowych organizowanych przez Szkołę Języków Obcych Kontakt.
Zapisy trwają: https://fitspot-client.azurewebsites.net/kontakt?boards=sladami
Odbędą się także pokazy tańca, będzie można nabyć książki, gadżety podróżnicze oraz porozmawiać z
prelegentami tuż po spotkaniu oraz podczas już legendarnych After Party w Cooliozum Klub (20:30
sobota 18.02.2017, ul. Święty Marcin 45) oraz w Locie Chmiela (20:30 niedziela 19.02.2017, ul.
Żydowska 4)
Konkurs o „ZŁOTY ŚLAD” na najlepszą prelekcję podróżniczą
Konkurs o „Złoty Ślad” ma na celu wyłonienie najlepszej, najciekawszej i najatrakcyjniejszej prelekcji
podczas festiwalu. Nie ma tutaj znaczenia pokonana odległość. Liczy się pasja, przygoda i atrakcyjne
przedstawienie swojej podróży. Często podążamy za śladami, czasami są to ślady naszych marzeń,
czasami ślady ludzi którzy robili to przed nami. Każdy przeżywa to jednak na swój sposób, wyjątkowy,
ciekawy i niepowtarzalny.
W tym roku po raz pierwszy mamy dwie kategorie konkursu
ŚLADAMI MARZEŃ PO POLSCE
Polska jest piękna, zachwyca i coraz więcej osób ją odkrywa i się tym dzieli. Potrafi czasem zadziwić
bardziej niż niektóre egzotyczne kraje. Często nie zdajemy sobie sprawy jakie skarby mamy na
wyciągnięcie ręki:) Czas odkryć Polskę – to co bliskie i piękne.

www.sladamimarze.pl

ŚLADAMI MARZEŃ PRZEZ ŚWIAT
Podróże małe i duże, dalekie i krótkie, każda wyjątkowa, każda coś wnosi do naszego
życia. Praktyczna wiedza prelegentów, duża dawka humoru, podróż przez 7 kontynentów Śladami
Marzeń!
DODATKOWE ATRAKCJE


WARSZTATY JĘZYKOWE

W trakcie festiwalu będzie można skorzystać z bezpłatnych konwersacji i warsztatów językowych –
obowiązują
na
nie
zapisy.
Formularze
znajdziecie
tutaj https://fitspotclient.azurewebsites.net/kontakt?boards=sladami.


KONKURSY

Podczas trwania festiwalu będzie można wygrać atrakcyjne nagrody ufundowane przez sponsorów i
partnerów Festiwalu. Głównymi nagrodami dla publiczności jest pobyt w JuraParku Krasiejów dla
dwóch osób oraz pobyt w pensjonacie Złoty Jar wraz ze zwiedzaniem kopalni w Złotym Stoku. Zniżki
na kursy językowe i prywatne spotkania z lektorami. Dla podróżników przewidziana jest także
pokaźna liczba biletów autokarowych na dowolne trasy z oferty Lux Express, oraz niezliczona liczba
gadżetów podróżniczych, wydawnictwo Bezdroża, Galanteria Drewniana, księgarnia Globeo.









POKAZY TAŃCA – w gorące egzotyczne klimaty wprowadzą nas dziewczyny z zespołu Dream
Ladies.
STREFA PARTNERÓW Przed salą festiwalową na stoiskach naszych partnerów będzie można
zaczerpnąć informacji i kursach językowych w Szkole Języków Obcych Kontakt, kursach
fotografii w szkole KursFoto.pl, a także zakupić sprzęt podróżniczy, książki wydawnictwa
Sorus, specjalnie przygotowane lizaki przez Słodkie Czary Mary. Wyjazd do Australii pomoże
Wam zorganizować Albion House. Wyjątkowe podróżnicze pamiątki przygotowała dla Was
Galanteria Drewniana, a w podróżniczą odzież zaopatrzy Was Passenger Spot. Pierwsze lekcje
wspinaczki górskiej zorganizuje dla Was Wielkopolski Klub Taternictwa Jaskiniowego

TOUR SALON Festiwal jest imprezą towarzyszącą Targom Regionów i Produktów
Turystycznych Tour Salon, gdzie również na odwiedzających czeka moc atrakcji: stoiska
wystawców regionów i reprezentantów wielu krajów, spotkania autorskie. Tutaj znajdą
Państwo program wraz z wydarzeniami, które będą towarzyszyć targom: http://www.toursalon.pl/pl/wydarzenia/program_targow/
FESTIWALOWE PAMIĄTKI – WSPARCIE IMPREZY
W tym roku po raz pierwszy wprowadzamy wyjątkowe festiwalowe pamiątki. Wyjątkowe
koszulki, chusty-tunele oraz kubki zaprojektowała znana wrocławska artystka Jagoda Lasota,
pozostałe drobiazgi są naszego autorstwa (opaski odblaskowe, zeszyty podróżnicze,
znaczniki). Galanteria Drewniana przygotowała dla nas magnesy i breloczki Będzie je można
zakupić podczas Festiwalu:) Całość kwoty pokryje koszty organizacji imprezy.
AFTER PARTY
Wieczorami zapraszamy wszystkich na festiwalowe After Party – spotkania podczas których
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rozmowy o podróżach kończą się późno i nie raz były inspiracją do kupienia biletu i ruszenia
w podróż!
W sobotę i niedzielę odbędą się After Party – w sobotę w Cooliozum Klub ul. Święty Marcin
45, a w niedzielę w pubie Lot Chmiela, na ulicy Żydowskiej 4. Zapraszamy! Będzie okazja
porozmawiać i znaleźć jeszcze więcej podróżniczych inspiracji!
After Party 18.02.2017 (sobota) Cooliozum Klub ul. Św.Marcina 45 wstęp wolny
After Party 19.02.2017 (niedziela) Pub Lot Chmiela ul. Żydowska 4 wstęp wolny

Wszystkie bieżące informacje, konkursy i newsy festiwalowe znajdziecie na profilu Festiwalu na
portalu Facebook https://www.facebook.com/FestiwalPodrozniczySladamiMarzen/?fref=ts
oraz w specjalnie utworzonym do tego celu wydarzeniu
https://www.facebook.com/events/166486940448050/
Dane kontaktowe:
Kontakt:
festiwal.sladamimarzen@gmail.com
www.sladamimarzen.pl

Dyrektor festiwalu
Tomasz Labus
tel. +48 604 657 604
festiwal.sladamimarzen@gmail.com
Marketing Manager
Jaśmina Labus
Tel. +48 606 888 533
Jasmina.labus@gmail.com
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