
Каляндар турыстычных мерапрыемстваў Глыбоцкага раёна на 2020 год 

Назва 

мерапряемства 

Час 

правядзення 

Арганізатар 

мерапрыемства 

Адказны за мерапрыемства, 

кантактныя звесткі 
Кароткая характарыстыка мерапрыемства 

«Калядкі» з 

абрадам 

«Жаніцьба 

Цярэшкі» студзень 

Аграэкасядзіба 

«Запаведны 

востраў», в. Шо 

Галай А.В. – інструктар-метадыст па 

турызму ДУ «Глыбоцкі раѐнны 

фізкультурна-аздараўленчы цэнтр» 

8 021565 5 51 70; 8029 517 91 70 

 

Цвірко А.К. - гаспадар аграэкасядзібы 

8 033 853 25 10 

Народныя калядныя абрады і гулянні для ўсіх 

жадаючых (паводле папярэдняга запісу) 

Масленіца 

люты-сакавік 

Спажывецкі 

кааператыў па 

развіцці 

аграэкатурызму 

«Вялесаў шлях» 

Галай А.В. – інструктар-метадыст па 

турызму ДУ «Глыбоцкі раѐнны 

фізкультурна-аздараўленчы цэнтр» 

8 02156 5 51 70; 8029 517 91 70 

 

Цвірко А.К. – старшыня спажывецкага 

кааператыва па развіцці 

аграэкатурызму «Вялесаў шлях» 

8 033 853 25 10 

Праводзіны зімы: масленічныя песні, танцы, 

карагоды, катанне на конях, арэлях, гульні, 

канцэрт фальклорнага гурту «Варган» з 

г. Полацка 

Раѐннае свята 

«Праводзіны 

зімы» 
люты 

Аддзел 

ідэалагічнай 

работы, культуры 

і па справах 

моладзі 

райвыканкама 

Карніловіч Л.Ф. – начальнік аддзела 

ідэалагічнай работы, культуры і па 

справах моладзі 

802156 2 25 49 

Выставы-продажы, майстар-класы, гульнявыя 

дзіцячыя пляцоўкі, раѐнны конкурс на лепшае 

пудзіла «прыгажуня зіма» сярод 

прадпрыемстваў, арганізацый раѐна, канцэртная 

праграма 

Фестываль 

дударскіх 

рэгіѐнаў 

«Дударскі рэй» 

1-ы тыдзень 

мая 

Аддзел 

ідэалагічнай 

работы, культуры 

і па справах 

моладзі 

райвыканкама 

Карніловіч Л.Ф. – начальнік аддзела 

ідэалагічнай работы, культуры і па 

справах моладзі 

8 02156 2 25 49 

3-дзѐннае міжнароднае мерапрыемства з 

удзелам дудароў: ўрачыстае шэсце дудароў, 

выставы, дабрачынныя канцэрты, гала-канцэрт 

на Цэнтральнай плошчы г. Глыбокае 



 

Раѐнны конкурс 

аграэкасядзібаў 
май-лістапад 

Сектар спорту і 

турызму 

райвыканкама 

Плыгаўка А.В. – дырэктар ДУ 

«Глыбоцкі раѐнны фізкультурна-

аздараўленчы цэнтр» 

8 02156 5 5 03 11; 8 029 714 11 21 

Папулярызацыя сельскага турызму, павышэнне 

якасці абслугоўвання турыстаў, ацэнка ўкладу 

гаспадароў у захаванне навакольнага асяроддзя 

і захаванне нормаў аграэкатурызму 

Раѐннае свята 

«Віват, 

выпускнікі!» 

чэрвень 

Аддзел па 

адукацыі 

райвыканкама 

Гаўрылава Т.В. – начальнік аддзела па 

адукацыі 

802156 2 24 31 

Урачыстае шэсце. Ўзнагароджанне лепшых 

выпускнікоў, ўручэнне атэстатаў з 

узнагароджаннем залатым і сярэбраным 

медалѐм «За выдатныя веды» выпускнікам, а 

таксама ўзнагароджанне навучэнцаў дзевятых 

класаў, якія завяршылі навучанне на ўзроўні 

агульнай базавай адукацыі і якія атрымалі 

пасведчанне з «адзнакай» і інш. 

Канцэртныя нумары навучэнцаў школ раѐна, 

флэшмоб бацькоў выпускнікоў, развітальны 

выпускны вальс 

Народнае свята 

«На Святога 

Яна» ў в. Мосар 
22-23 чэрвеня 

Аддзел 

ідэалагічнай 

работы, культуры 

і па справах 

моладзі 

райвыканкама 

Карніловіч Л.Ф. – начальнік аддзела 

ідэалагічнай работы, культуры і па 

справах моладзі 

8 02156 2 25 49 

Працэсія на беразе воз. Царкавішча з народнымі 

абрадамі і масавае гулянне каля вогнішча у 

культурна-дэндралагічным комплексе ў в.Мосар 

Раѐнны турысцкі 

злѐт у 

аграгарадку 

Прошкава 

чэрвень 

Сектар спорту і 

турызму 

райвыканкама 

Плыгаўка А.В. – дырэктар ДУ 

«Глыбоцкі раѐнны фізкультурна-

аздараўленчы цэнтр» 

8 02156 5 5 03 11; 8 029 714 11 21 

 

Бука У.Г. – дырэктар СВСУ 

«Глыбоцкая раѐнная дзіцяча-юнацкая 

спартыўная школа» 

8 02156 2 38 47 

3-дзѐннае спартыўна-турыстычнае свята на 

беразе воз. Пліса са спаборніцтвамі па 

спартыўным арыентаванні ў зададзеным 

кірунку, пляжны валейбол, турысцкая эстафета, 

спаборніцтвы у тэхніцы веласіпеднага турызму, 

спаборніцтвы у тэхніцы воднага турызму, 

конкурс для кіраўнікоў «ІКС», велараллі з 

элементамі арыентавання, конкурс мастацкай 

самадзейнасці, конкурс турысцкага быту і 

навыкаў і т.д. 



 

Свята ў гонар 

прынясення 

іконы «Годна 

ѐсць» з Афона ў 

Глыбокае 

26 чэрвеня 

Сабор 

Нараджэння 

Прысвятой 

Багародзіцы 

Сабор Нараджэння Прысвятой 

Багародзіцы 

8 02156 2 25 52 

Пасля заканчэння усяночнага чування ў саборы 

Раства Прысвятой Багародзіцы адбываецца 

хрэсны ход з сабора Нараджэння Найсвяцейшай 

Багародзіцы ў Беразвечскі жаночы манастыр 

Хрэсны ход на 

святую крыніцу 

6-7 ліпеня 

Царква Святой 

Параскевы 

Царква Святой Параскевы 

(аг. Чарневічы, вул. Замхаўская) 

Спудзейка Сяргей Канстанцінавіч 

(Айцец Сергій) 

8 02156 5 10 92; 8 029 590 19 32 

Здзяйсняецца хрэсны ход ад храма да крыніцы 

Святога Яна, купанне ў святой крыніцы, 

наведванне капліцы 

«Купалле ў 

Цэнтры Еўропы» 

ліпень 

Спажывецкі 

кааператыў па 

развіцці 

аграэкатурызму 

«Вялесаў шлях» 

Галай А.В. – інструктар-метадыст па 

турызму ДУ «Глыбоцкі раѐнны 

фізкультурна-аздараўленчы цэнтр» 

8 02156 5 51 70; 8029 517 91 70 

 

Цвірко А.К. – старшыня спажывецкага 

кааператыва па развіцці 

аграэкатурызму «Вялесаў шлях» 

8 033 853 25 10 

Традыцыйныя купальскія абрады: пляценне 

вянкоў, танцы, карагоды, канцэрт фальклорнага 

гурту «Варган» з г. Полацка 

Міжнароднае 

свята «Вішнѐвы 

фестываль» 
ліпень 

Глыбоцкі 

райвыканкам 

Тарасевіч Т.Л. – намеснік старшыні 

райвыканкама 

8 02156 2 13 45 

Брэндавае свята горада Глыбокае. Міжнародны 

фестываль з урачыстым шэсцем Вішнѐвай 

каралевы, Днѐм спорту, Днѐм моладзі, забегамі 

«Вішнѐвых слімакоў», стральбой вішнѐвымі 

костачкамі, кулінарнай выставай «Вішнѐвае 

багацце» і мноствам іншых мерапрыемстваў 

«Дзень спорту» у 

рамках 

правядзення 

міжнароднага 

свята «Вішнѐвы 

фестываль» 

ліпень 

Сектар спорту і 

турызму 

райвыканкама 

Плыгаўка А.В. – дырэктар ДУ 

«Глыбоцкі раѐнны фізкультурна-

аздараўленчы цэнтр» 

8 02156 5 51 70; 8 029 714 11 21 

 

Бука У.Г. – дырэктар СВСУ 

«Глыбоцкая раѐнная дзіцяча-юнацкая 

спартыўная школа» 

8 02156 2 38 47 

Спартакіяда сярод кіраўнікоў устаноў, 

прадпрыемстваў, арганізацый і работнікаў 

дзяржаўных органаў, гарадошным спорце, 

чэмпіянат раѐна па бегу сярод «вішнѐвых 

слімакоў», пляжны валейбол, бодыбілдынг, 

фотавыстава, чэрлідынг, гульнятэка, 

відэавіктарына, канцэрт, дыскатэка 



Раѐннае свята 

«Бывай, лета! 

Прывітанне, 

школа!» 

жнівень 

Аддзел 

ідэалагічнай 

работы, культуры 

і па справах 

моладзі 

райвыканкама 

Аддзел па 

адукацыі 

райвыканкама 

Карніловіч Л.Ф. – начальнік аддзела 

ідэалагічнай работы, культуры і па 

справах моладзі 

8 02156 2 25 49 

 

Гаўрылава Т.В. – начальнік аддзела па 

адукацыі 

802156 2 24 31 

Канцэртная праграма, выставы і майстар-класы, 

гульнявыя праграмы, выстава кветкавых 

кампазіцый, работа спартыўных пляцовак, 

агляд-конкурс па добраўпарадкаванню горада 

Рэгіянальнае 

свята 

«Падсвільскі 

світанак» 

жнівень 

Аддзел 

ідэалагічнай 

работы, культуры 

і па справах 

моладзі 

Карніловіч Л.Ф. – начальнік аддзела 

ідэалагічнай работы, культуры і па 

справах моладзі 

802156 2 25 49 

Тэатралізаванае прадстаўленне, выставы, 

атракцыѐны для дзяцей, канцэрт, агляд-конкурс 

па добраўпарадкаванню пасѐлка і навакольных 

вѐсак, ўзнагароджанне жыхароў пасѐлка 

Велапрабег, у 

рамках 

Сусветнага Дня 

без аўтамабіля 

верасень 

Сектар спорту і 

турызму 

райвыканкама 

Плыгаўка А.В. – дырэктар ДУ 

«Глыбоцкі раѐнны фізкультурна-

аздараўленчы цэнтр» 

8 02156 5 51 70; 8 029 714 11 21 

 

Тыдзень турызму 

21-27 

верасня 

Сектар спорту і 

турызму 

райвыканкама 

Плыгаўка А.В. – дырэктар ДУ 

«Глыбоцкі раѐнны фізкультурна-

аздараўленчы цэнтр» 

 

Галай А.В. – інструктар-метадыст па 

турызму ДУ «Глыбоцкі раѐнны 

фізкультурна-аздараўленчы цэнтр» 

8 02156 5 51 70; 8029 517 91 70 

Тыдзень разнастайных турыстычных 

мерапрыемстваў: «Дзень адчыненых дзвярэй» 

ТІЦ Глыбоцкага раѐна, спаборніцтвы па 

спартыўным арыентаванні, экалагічныя 

спаборніцтвы, прэс-тур па аграэкасядзібам 

раѐна, кулінарны конкурс і шмат іншых 

Фестываль 

«Мядзведзь» 

верасень 

Аграэкасядзіба 

«Мядзведжы 

кут» 

(в. Бабруйшчына) 

Галай А.В. – інструктар-метадыст па 

турызму ДУ «Глыбоцкі раѐнны 

фізкультурна-аздараўленчы цэнтр» 

8 02156 5 51 70; 8029 517 91 70 

 

Шашок С.Ф. – гаспадар сядзібы 

8 029 676 45 97 

Спаборніцтвы рыбакоў, паляўнічых і грыбнікоў, 

азнаямляльная экскурсія па сядзібе; квэст 

«Знайдзі скарб»; дэгустацыя юшкі і страў з 

грыбамі; канцэртная праграма, конкурсы 

майстар-класы, кірмаш-продаж экапрадукцыіі, 

рамесных вырабаў і інш. 



 

Восеньскі 

фестываль 

дайвераў 

«DiveFest – 2020»  кастрычнік 

Аграэкасядзіба 

«Запаведны 

востраў», в. Шо 

Галай А.В. – інструктар-метадыст па 

турызму ДУ «Глыбоцкі раѐнны 

фізкультурна-аздараўленчы цэнтр» 

8 02156 5 51 70; 8029 517 91 70 

 

Цвірко А.К. – гаспадар аграэкасядзібы 

8 033 853 25 10 

Дайвінг (рэкрэацыйныя і тэхнічныя пагружэнні 

на возеры Доўгае), прэзентацыі новага 

рыштунку для дайвінга і многае іншае 

11 раѐнны Злѐт 

Дзядоў Марозаў і 

Снягурак 
снежань 

Аддзел 

ідэалагічнай 

работы, культуры 

і па справах 

моладзі 

райвыканкама 

Карніловіч Л.Ф. – начальнік аддзела 

ідэалагічнай работы, культуры і па 

справах моладзі 

8 02156 2 25 49 

Святочнае шэсце, адкрыццѐ злѐту, конкурсная 

праграма, вясѐлае прадстаўленне, песні, танцы, 

гульні і многае іншае 

 


