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Impreza o charakterze edukacyjno-rozrywkowym dedykowana była rodzinom z dziećmi, co
umożliwiło wypoczynek w gronie rodzinnym i "wyjście z domu" młodym rodzicom. Celem
wydarzenia była promocja i propagowanie bezpiecznego zachowania podczas wypoczynku
nad wodą oraz podniesienie świadomości z zakresu ochrony środowiska przy wykorzystaniu
lokalnych zasobów naturalnych i kulturowych obszaru LSR.

Podczas imprezy przygotowane zostały atrakcje  dla  dzieci  w postaci  dmuchanych placów
zabaw,  zajęć  animacyjnych,  pogadanki  na  temat  bezpieczeństwa  osób przebywających  na
akwenach wodnych, propagowanie i szerzenie pozytywnych postaw w kręgach dzieci oraz
kącika rysunkowego.
Odbyła  się  pogadanka  z  chustowania  dzieci   prowadzona  przez  profesjonalnego  doradcę
noszenia dzieci w chustach. Grupa chętnych osób wzięła udział regatach, które były częścią
imprezy,  były  to  osoby  niezwiązane  dotychczas  z  żeglarstwem,  dzięki  czemu  mogły
spróbować sportowej rywalizacji  na wodzie.  Po regatach odbył się poczęstunek dla załóg.
Ponadto  został  przeprowadzony  pokaz  ratownictwa  wodnego.  Zwieńczeniem imprezy  był
występ artystyczny dwóch zespołów o tematyce związanej z żeglarstwem.

Impreza  wykorzystująca  zasoby  naturalne  (Zalew  Soliński)  i  kulturowe  obszaru  LSR
(społeczność  żeglarska),  przyczyniła  się  do  promocji  infrastruktury  rekreacyjno  -
wypoczynkowej obszaru oraz tradycji żeglarskich. 

W realizację zadania zaangażowano wolontariuszy oraz partnerów, którzy znacząco wpłynęli
na prawidłowy przebieg imprezy, byli to: Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Solinie z/s w
Polańczyku (sektor publiczny) - którzy wsparli  Grantobiorcę marketingowo; - Krośnieński
Okręgowy  Związek  Żeglarski  (partner  społeczny)  -  który  pomógł  przy  organizacji  regat
żeglarskich;  -  Agencja  Turystyczna  Bieszczady  Adventure  (partner  gospodarczy)  -  która
logistycznie wspierała organizację imprezy. Dzięki wspólnym wysiłkom organizatorów udało
się  z  powodzeniem  zorganizować  imprezę  o  tematyce  żeglarskiej  przy  wykorzystaniu
lokalnych zasobów naturalnych i  kulturowych promując  zakątek  naszego kraju  jakim jest
otoczenie Jeziora Solińskiego. 

Impreza miała charakter otwarty i skierowana była do całej społeczności nie tylko lokalnej,
ale także wszystkich chętnych i zaproszonych gości specjalnych – ok.  300 osób. 


