
Laskowa, 22.04.2014 r.

                               

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Laskowej, realizuje projekt pt. „Promocja lokalnych walorów

i produktów poprzez organizację cyklu przedsięwzięć o charakterze promocyjno rekreacyjnym”,

finansowany ze środków EFRROW, w ramach działania „Małe Projekty” - „413 Wdrażanie lokalnych

strategii rozwoju” PROW 2007-2013.

Celem  zadania  jest   poprawa  jakości  życia  mieszkańców  obszarów  wiejskich  oraz  rozwój  tożsamości

społeczności lokalnej poprzez promocję lokalnych walorów i produktów Gminy Laskowa i Stowarzyszenia „Na Śliwkowym

Szlaku”  oraz  stworzenie  warunków  do  spędzania  wolnego  czasu,  rozwijania  pasji,  talentów  i  aktywnych  postaw

społecznych.

W ramach projektu zostaną zorganizowane trzy wydarzenia, imprezy kulturalno - artystyczne, których tematyka

będzie poświęcona walorom i produktom lokalnym obszaru.

Realizacja  projektu  będzie  rozciągnięta  w  czasie.  Rozpocznie  się  od  karnawałowego  kolędowania,  poprzez

wiosenny wyjazd studyjny, skończywszy na letnim konkursie kulinarnym.

Imprezy te są otwarte  dla  mieszkańców Gminy Laskowa.  Do udziału  w projekcie  zapraszam przedstawicieli

(członków KGW, działaczy kultury) z pozostałych Gmin LGD „Na Śliwkowym Szlaku”. 

Informuję również, iż w ramach w/w projektu dnia 20 maja 2014 roku zostanie zorganizowany wiosenny wyjazd

studyjny, mający na celu zapoznanie się z dobrymi praktykami dot.  promocji  walorów i produktów lokalnych regionu,

pojedziemy do Prywatnego Muzeum Pszczelarstwa przy Gospodarstwie Pasiecznym „Sądecki Bartnik” w Stróży. 

Program:

• 20.V.2014 r. (wtorek) godz. 800 wyjazd z parkingu przy budynku GOKSiT w Laskowej.

• Zwiedzanie Muzeum i Gospodarstwa Pasiecznego „Sądecki Bartnik” w Stróży.

• Obejrzenie interaktywnej wystawy „Sekrety ula”, odkrywającej tajniki z życia rodziny pszczelej.

•     Przerwa na posiłek.

• Historia wosku w świecach ukryta – warsztaty z produkcji świec.

• 17:00 Powrót na miejsce wyjazdu – budynek GOKSiT w Laskowej.

W załączniku karta zgłoszenia, którą należy wypełnić i dostarczyć do GOKSiT w Laskowej do dnia 16 maja 2014

roku.

Z poważaniem

Zdzisław Pajor

dyrektor GOKSiT w Laskowej



Karta zgłoszenia

Projekt  finansowany ze środków EFRROW, w ramach działania

„Małe  Projekty”  -  „413  Wdrażanie  lokalnych  strategii  rozwoju”

PROW 2007-2013.

1.  Nazwa zadania: „Promocja lokalnych walorów i produktów poprzez organizację

cyklu przedsięwzięć o charakterze promocyjno - rekreacyjnym”.

2.  Wydarzenie  /  impreza  : II  Wiosna  2014  r.  -  Wyjazd  studyjny  mający  na  celu

zapoznanie  się  z  dobrymi  praktykami  dot.  promocji  walorów  i  produktów

lokalnych regionu. 

-  Prywatne  Muzeum  Pszczelarstwa  przy  Gospodarstwie  Pasiecznym  „Sądecki

Bartnik” w Stróży.

3. Organizator: Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Laskowej

34-602 Laskowa 700

tel./fax 18 33 33 005, 661442221

gok.laskowa@xl.wp.pl

osoby odpowiedzialne za organizację przedsięwzięcia: 

Zdzisław Pajor – dyrektor GOKSiT w Laskowej, 661442221,

mailto:gok.laskowa@xl.wp.pl


Beata Kubatek – pracownik GOKSiT w Laskowej, 512108637.

4. Termin i miejsce imprezy: 20 maja 2014 roku 

• 20.V.2014 r. (wtorek) godz. 800 wyjazd z parkingu przy budynku GOKSiT w Laskowej.

• Zwiedzanie Muzeum i Gospodarstwa Pasiecznego „Sądecki Bartnik” w Stróży.

• Obejrzenie interaktywnej wystawy „Sekrety ula”, odkrywającej tajniki z życia rodziny pszczelej.

•     Przerwa na posiłek.

• Historia wosku w świecach ukryta – warsztaty z produkcji świec.

• 17:00 Powrót na miejsce wyjazdu – budynek GOKSiT w Laskowej

5. Nazwa Gminy: …..................................................................................... 

6. Osoba odpowiedzialna za rekrutację  (Imię i nazwisko, telefon kontaktowy): 

….................................................................................................................. 

7. Osoby biorące udział w projekcie z Państwa Gminy:

Imię i Nazwisko: Adres zamieszkania:

1. 

2. 

3.

8. Termin przesłania zgłoszenia: do dnia 16.V.2014 r.

Miejscowość, data Pieczątka, podpis zgłaszającego


