
który odbędzie się w sobotę 24 września 2011 r. od godz. 14:00
na placu Szkoły Podstawowej im. gen. Antoniego Hedy „Szarego” w Kowali

 

Program:
W programie imprezy:
14.00 - uroczyste otwarcie Jarmarku.
- Ogłoszenie konkursu na „Najsmaczniejszą potrawę promującą obszar LGD „Perły Czarnej Nidy”.
- Występy szkolnych zespołów ludowych.
- Przegląd amatorskich Zespołów i Kapel Ludowych działających na tereenie LGD „Perły Czarnej Nidy”.
- Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród i dyplomów.
- Zwiedzanie stoisk jarmarcznych i wiele atrakcji dla dzieci bezpłatnie!
- Dla chętnych - zabawa taneczna przy dźwiękach muzyki ludowej.

19.00 - zakończenie Jarmarku.

 
Organizatorzy: LGD „Perły Czarnej Nidy”, Wójt Gminy Sitkówka - Nowiny 
Partnerzy: Wójt Gminy Morawica, Burmistrz Miasta i Gminy Chęciny 
Patronat medialny: „Głos Nowin”, „Wiadomości Chęcińskie”, „Głos Morawicy”, „Wieści z Kowali”. 

Wójt Gminy Sitkówka – Nowiny Stanisław Barycki
oraz  LGD „Perły Czarnej Nidy”

ZAPRASZA
na

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja opracowana przez „LGD - Perły Czarnej Nidy” współfinansowana ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 -  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jarmark twórczości ludowej
 perełką Czarnej Nidy,

Jarmark twórczości ludowej
 perełką Czarnej Nidy,

Jarmark twórczości ludowej
 perełką Czarnej Nidy,

Jarmark twórczości ludowej
 perełką Czarnej Nidy,



SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH!!!!!

Jarmark twórczości ludowej perełką Czarnej Nidy

1. Organizatorzy:
• LGD „Perły Czarnej Nidy”;
• Gmina Sitkówka – Nowiny.

2. Partnerzy:
• Gmina Morawica;
• Miasto i Gmina Chęciny;
• GOKSiR w Nowinach;
• Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach.

3. Cele Jarmarku:
Jarmark powinien stanowić okazję do cyklicznego spotkania się zespołów i twórców ludowych oraz 
rzemieślników uprawiających swoje zawody na podstawie przekazu z pokolenia na pokolenie. Ma 
na celu:
• Ochronę najcenniejszych tradycji autentycznego repertuaru, śpiewu, muzyki i tańca ludowego oraz 

tradycji rodzinnych;
• Ukazanie i pielęgnowanie wartości kulturalnych wyrażonych w muzyce i pieśni ludowej oraz 

rękodzielnictwie;
• Promocja twórczości artystycznej i kuchni regionalnej obszaru LGD „Perły Czarnej Nidy”;
• Rozwijanie współpracy kulturalnej środowisk gmin  obszaru LGD „Perły Czarnej Nidy”;
• Prawdziwa i autentyczna zabawa publiczności i wykonawców, bo pokolenia łączy muzyka, pieśń, 

taniec i wspólne zainteresowania.
4. Miejsce i termin:-
Plac przy Szkole Podstawowej im. Gen. Antoniego Hedy „Szarego” 
W Kowali – 24 września 2011 roku – godzina 12.00 – otwarcie Jarmarku.
5. Uczestnicy:
• Twórcy ludowi i rzemieślnicy artystyczni obszaru LGD „Perły Czarnej Nidy” z terenu gmin: Sitkówka 

– Nowiny, Morawicy i Chęcin. Uczestnicy będą wystawiali swoją twórczość oraz przygotowane po-
trawy na stoiskach. Stoiska z kuchnią regionalną i potrawami lokalnymi wezmą udział w konkursie 
na najciekawszą potrawę lokalną promującą obszar LGD „Perły Czarnej Nidy”.

• Kapele ludowe, śpiewacy i instrumentaliści, zespoły śpiewacze, kapele rodzinne. Każdy występ 
nie może przekroczyć 30 minut.

6. Nagrody:
Organizatorzy przewidują nagrody, wyróżnienia i dyplomy ufundowane przez: Wójta Gminy Sitkówka 
– Nowiny.
7. Postanowienia końcowe:
• Uczestnicy jarmarku przyjeżdżają na koszt własny;
• Kolejność występów na scenie ustalają organizatorzy imprezy;
• Uprzejmie prosimy potwierdzić swój udział w Jarmarku telefonicznie: tel./faks 41 346 54 04 lub  

500 132 226, bądź e-meilem na adres: kowala51@wp.pl  do dnia 22 września 2011 roku. 
Zgłoszenia przysłane po terminie nie będą przyjęte.


