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W dniu dzisiejszym, 23 kwietnia 2015 r. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarki Morskiej w
Gdyni, odbyło się kolejne spotkanie organizatorów Święta Morza 2015.

W gdyńskie izbie spotkali się przedstawiciele Pomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego,
Miasta Gdyni, Urzędu Morskiego w Gdyni oraz Ligi Morskiej i Rzecznej. Podczas spotkania d
yskutowano o
programie imprezy
i jej promocji, ustyalając m.in. odbycie
w dn. 20 maja br. o godz. 11.00,
na pokładzie "Daru Młodzieży" cumującego w Gdyni,
konferencji prasowej inaugurującej tegoroczną edycję Święta Morza.
Ogłoszone zostaną wtedy szczegóły imprezy

W lipcu ub.r. organizatorzy zdecydowali o kontynuowaniu Święta w 2015 roku - jak zwykle w
ostatnim tygodniu czerwca, ustalając termin trzeciej już edycji Święta Morza w Gdyni na 20-28
czerwca 2015 r.
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Koordynacją imprezy, tak jak dwóch poprzednich edycji, zajmie się ponownie Biuro Prasowe
Pomorskiego Związku Żeglarskiego. Już teraz można powiedzieć, że podczas
przyszłorocznego Święta Morza będzie podobna liczba wydarzeń jak podczas
dotychczasowych edycji i będą one równie różnorodne.

Święto Morza 2015 rozpocznie się 20 czerwca na morzu, a zakończy Świętem Marynarki
Wojennej 28 czerwca. W międzyczasie odbędzie się kilkadziesiąt różnego rodzaju imprez o
morskim charakterze. Będą pokazy działań antyterrorystycznych na morzu, pokazy
ratownictwa, zwiedzanie jednostek pływających, dni otwarte morskich instytutów naukowych,
muzeów i wyższych uczelni, wystawy, spotkania, regaty i konferencje.

Święto Morza ma charakter otwarty. W jego programie znaleźć może się każda morska
impreza. Wszyscy, którzy chcieliby się przyłączyć do projektu proszeni są o kontakt z Biurem
Prasowym Pomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, które zajmuje się bieżącą
koordynacją i obsługą informacyjną Święta Morza.

Przypomnijmy, że pierwsza edycja Święta Morza w Gdyni odbyła się w 2013 r. Była to
reaktywacja imprezy nawiązującej do przedwojennych tradycji miasta z "morza i marzeń".
Zeszłoroczny program obejmował ponad 50 wydarzeń o morskim charakterze.
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