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Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Wiśta Wio i Przyjaciele, Wójt Gminy Potęgowo oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury

w  Potęgowie  serdecznie  zapraszają  mieszkańców  Gmin  z  obszaru  LSR  do  wzięcia  udziału  

w  imprezie  "Potęgowski  Jarmark-  dla  każdego  coś  niezbędnego"  która  odbędzie  się  23  września  2018r.  

od godz.10:00 na placu przy Gminnym Centrum Kultury w Potęgowie.  

Jarmark  ma na celu  promocję  obszaru  i  kultury  LGD oraz  produktów lokalnych.  Bardzo  prosimy Samorządy

gminne o włączenie się w to przedsięwzięcie i rozpropagowanie poniższych informacji wśród Stowarzyszeń, Kół

Gospodyń Wiejskich, mieszkańców, rolników, rzemieślników, twórców.

Atrakcjami  "Potęgowski  Jarmark-  dla  każdego  coś  niezbędnego"  będą  m.in.:  warsztaty  kreatywne  

dla dzieci i młodzieży, pokazy oraz warsztaty kulinarne, konkursy, występy artystyczne, koncert zespołu muzyki

ulicznej "Illegal Boys".

Podczas Jarmarku będzie możliwość rozstawienia stoisk, na których rękodzielnicy i artyści z obszaru działania

LGD  PDS  będą  mogli  zaprezentować  swoje  produkty.  Serdecznie  zachęcamy  wszystkich  wystawców

nagrodzonych  certyfikatem  marki  lokalnej  "Zielone  Serce  Pomorza"  z  obszaru  LSR  

do aktywnego udziału w imprezie poprzez zaprezentowanie swojej działalności i produktów.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach:

 „Poznajmy naszą markę” – najsmaczniejsza i najbardziej charakterystyczna potrawa obszaru LSR,

 „Twój pomysł - Twoje dzieło” – najciekawsze stoisko promocyjne.

Zgłoszenia  do  konkursów  prosimy  dostarczyć  do  14.09.2018r.  do  Gminnego  Ośrodku  Kultury  

w  Potęgowie.  Szczegółowe  informacje  dotyczące  konkursów  znajdują  się  w  regulaminach  i  na  kartach

zgłoszeniowych, które stanowią załącznik do niniejszej korespondencji. 

Elementem  wieńczącym  wydarzenie  będzie  publikacja  informatora  „Poznajmy  naszą  markę”,  mającego  

na celu ukazanie różnorodności tradycji, kultury i produktów wywodzących się z LSR.  Dlatego uprzejmie prosimy

o  przesłanie  informacji  dotyczących  Państwa  Gminy,  przepisu  kulinarnego  wraz  ze  zdjęciem  potrawy  do

15.08.2018r. W przypadku nienadesłania w/w informacji umieścimy w publikacji informacje dostępne na stronach

internetowych Gmin.

     Z poważaniem

Przewodnicząca Zarządu

Stowarzyszenia Wiśta Wio i Przyjaciele

Sabina Modrzejewska

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie", Instytucja
Zarządzająca PROW 2014-2020 -Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez Stowarzyszenie
Wiśta Wio i Przyjaciele, współfinansowany jest w ramach poddziałania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach 
inicjatywy Leader" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zadanie realizowane w 
ramach projektu grantowego "Promocja lokalnych produktów i usług na obszarze LGD PDS 


