
Jesteś pasjonatem broni, historii, militariów?… koniecznie weź udział 
w wydarzeniu pn. #LUBARTOWSKA#WIKTORIA’20. 

Żywa historia na wyciągnięcie ręki połączona z teraźniejszością już 22 sierpnia 2020 roku, na placu przed
budynkiem  Lubartowskiego  Ośrodka  Kultury.  W  ramach  świętowania  odbędą  się  trzy  wydarzenia.
Startujemy od godz. 15.00. 

„Wystawa mundurów, broni białej i palnej”

Wystawa  historyczna,  na  której  zaprezentowane  zostaną  mundury  z  okresu  międzywojennego  II
Rzeczpospolitej,  wybranych państw europejskich oraz inne elementy umundurowania i  wyposażenia.
Będzie można zobaczyć broń historyczną z okresu I i II wojny światowej, broń współczesną oraz broń
białą,  np.: bagnety, szable,  noże. Pokazany zostanie sprzęt taktyczny sił  specjalnych wojska i  policji.
Każdy zainteresowany będzie mógł osobiście dotknąć eksponatu oraz… zrobić pamiątkowe zdjęcie.

Miejsce: Plac przed budynkiem LOK
Termin: godzina 15.00, 22 sierpnia 2020 r. 

„Konkurs wiedzy o broni palnej” z nagrodami

Dla  wszystkich  chętnych  odbędzie  się  konkurs  na  temat  broni  palnej.  Warunkiem  udziału  jest
przystąpienie do pisemnego testu wyboru. Test będzie się składał z 20 pytań. Należało będzie wybrać
jedną  poprawną  odpowiedź.  Za  każdą  właściwą  odpowiedź  przysługiwać  będzie  jeden  punkt.
Maksymalna  liczba  punktów  wynosi  20.  Zwycięży  osoba,  która  uzyska  największą  liczbę  punktów.
Nagrodzone zostaną dwie osoby. Nagrodą będzie praktyczna nauka strzelania, na strzelnicy, pod okiem
instruktora.  Regulamin  konkursu  oraz  dokumenty  do  pobrania  dostępne  są  na  stronie
www.loklubartow.pl, FB i Instagramie. 

Miejsce: Sala widowiskowa LOK
Termin: godzina 17.00, 22 sierpnia 2020 r. 
Dla chętnych do pogłębienia wiedzy  do konkursu więcej informacji na stronie www.loklubartow.pl, w
tym bibliografa.

„Pokaz wyposażenia policyjnego”

Podczas  wydarzenia  będzie  można  zobaczyć  wyposażenie,  jakim  posługuje  się  dzisiejsza  policja.
Zaprezentowana  zostanie  broń  policyjna,  m.in.  pistolety,  karabinki,  pałki,  paralizatory  oraz  inne
elementy tj.  kaski,  hełmy, kamizelki  kuloodporne i  kamienioodporne.  Będzie to świetna okazja,  aby
zobaczyć  cały  zestaw  policjanta  pododdziałów  zwartych  oraz  posłuchać  jakie  jest  zastosowanie
poszczególnych elementów. Chętni zasiądą w policyjnym samochodzie bądź na motocyklu oraz będą
mogli  przymierzyć  oraz  wziąć  do  ręki  wybrane  przedmioty.  To  również  okazja  do  zrobienia
pamiątkowego zdjęcia.

Miejsce: Plac przed budynkiem LOK 
Termin: godzina 15.00, 22 sierpnia 2020 r.

Na wszystkie wydarzenia wstęp bezpłatny! 

Do zobaczenia podczas „#Lubartowska#Wiktoria`20”!

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w
ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.

http://www.loklubartow.pl/
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