8 lipca 2014 roku w Czchowie odbędą się warsztaty dziennikarskie
prowadzone przez redaktorów radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
Oprócz warsztatów na uczestników czekają inne atrakcje – zjeżdżalnie,
baseny z kuleczkami, konkursy i seans filmowy. Zapisy na zajęcia
przyjmujemy w MOKSiRze w Czchowie
(pod numerem telefonu 14 68 43 188, moksir@czchow.pl)
Liczba miejsc ograniczona!!!
Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w te wakacje wyjeżdża do
swoich słuchaczy w ramach akcji „Dobrze nastawieni na lato”.
Odwiedzimy 15 miejscowości:
Lipiec 2014
1.07 - wtorek - Ciężkowice
4.07 – piątek - Muszyna
8. 07 – wtorek - Czchów
11.07 – piątek - Bobowa
15.07 – wtorek - Pilzno
18.07 – piątek - Lipnica Murowana
22.07 – wtorek - Szczucin
25.07 – piątek - Żabno

29.07 – wtorek - Gródek n/ Dunajcem
Sierpień 2014
1.08 – piątek - Radomyśl
5.08 – wtorek - Rzezawa
8.08 – piątek - Borzęcin
12.08 – wtorek - Ryglice
26.08 – wtorek - Skrzyszów
29.08 – piątek - Gromnik

Na uczestników czeka wiele atrakcji. Dmuchana zjeżdżalnia, suchy basen
z piłeczkami, liczne gry, zabawy i konkursy, oraz bezpłatne warsztaty
dziennikarskie dla dzieci i młodzieży. Najlepsze prace, które powstaną
w ramach tych warsztatów zostaną
nagrodzone
zarówno
nagrodami
rzeczowymi, jak i emisją materiałów na
antenie radia. Zajęcia odbywać się będą
w
godzinach
10-14.
Uczestnictwo
w warsztatach wymaga
pozwolenia
opiekuna.

Natomiast wieczorem zaprosimy mieszkańców na projekcje filmu
„z treścią”, na którą przygotowaliśmy film „Odważni”.

Czterech mężczyzn - jedno powołanie: służyć i chronić. Jako oficerowie broniący
prawa, stawiają czoła zagrożeniu każdego dnia. Jednakże, kiedy tragedia uderza w
ich rodziny, ci ojcowie zmagają się ze swoimi nadziejami, lękami i wiarą. Z tej walki
rodzi się decyzja, która całkowicie odmienia ich życie.
Film ze zwrotami akcji, trzymający w napięciu, ale też okraszony humorem. Czwarta
produkcja Sherwood Pictures ukazuje Bożą obietnicę mówiącą o tym, że "serca
ojców zwrócą się ku ich dzieciom, a serca dzieci zwrócą się ku ich ojcom". Film
wstrząśnie emocjami i wyobraźnią. Pokaże, jak ważna jest rola i przykład
odpowiedzialnego mężczyzny w życiu rodziny.
Znakomita produkcja z mocnym przesłaniem dla wszystkich ojców i młodych
mężczyzn !

Relacje reporterskie z trasy naszej letniej
wyprawy usłyszeć będzie można zarówno na
antenie RDN Małopolska, jak i na antenie RDN
Nowy Sącz i na naszym radiowym profilu
facebookowym. Przyłącz się do nas.
NA WSZYSTKIE ATRAKCJE WSTĘP WOLNY!

