Karta zgłoszenia
20. Wystawa Twórców Ludowych
i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko-Czeskiego
Prudnik 02-04.06.2017 r.
Imię i Nazwisko
…………………………………………………….............................................................................................................
Adres (kod miejscowości, ulica, numer telefonu kontaktowego)
……………………………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………………………….……
Reprezentuję / nie reprezentuję firmy (proszę wpisać nazwę):
………………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………….…
Nazwa i rodzaj prezentowanej twórczości
(informacja wpisana zostanie do Katalogu Wystawców)
………………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………….…
Będę / nie będę* prezentować strój regionalny
……………………………………………………………………………………………………………………………….……
Przedstawię / nie przedstawię* pokaz praktycznych umiejętności
……………………………………….……………………………………………………………………………………………
PROSZĘ PODAĆ ILOŚĆ:
1.Powierzchnia wystawiennicza:
- w hali (głębokość 2 lub 4 m)

głębokość……….m x szerokość……......m = ……………m²

- w namiocie (głębokość 1.80 m lub 3.60 m) głębokość: ………m x szerokość………=……… m²
2.Ilość ławek szkolnych (wym. 130 x 50 cm)…………..szt.

3.Ilość krzeseł (max 3 szt.)…………..szt.

4.Czy będzie potrzebne podłączenie prądu? (tak / nie)*
(Wystawcy powinni zabezpieczyć swoje stoisko w przedłużacze)

Udział twórców ludowych oraz rzemieślników artystycznych w Wystawie jest b e z p ł a t n y.
Termin zgłoszeń: 19.05.2017 r.
Informacje organizacyjne przesłane zostaną wraz z potwierdzeniem przyjęcia Państwa karty zgłoszeniowej.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Wystawy
Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko-Czeskiego (zgodnie z Ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).
Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych w katalogach wystawców (tj. imię, nazwisko, firmę,
adres, rodzaj prezentowanej twórczości).**
* Prawidłowe zakreślić
** W celu wyrażenia zgody należy zakreślić kwadrat

…………….………………………………
podpis uczestnika

Gmina Prudnik zaprasza do udziału w 20. Wystawie Twórców Ludowych
i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko-Czeskiego, która odbędzie
się w Prudniku (hala OSiR - ul. Łucznicza), w dniach od 2 do 4 czerwca
2017 r.
Trzydniowa prezentacja malarstwa, rzeźby, garncarstwa, metaloplastyki,
koronkarstwa, haftu, biżuterii i wielu innych. Wielu odwiedzających, nowe
kontakty, wyjątkowa atmosfera. Konkursy na „Najciekawsze Stoisko
Wystawowe” oraz o tytuł „Najlepszej Potrawy Regionalnej”, prezentacja kuchni regionalnej oraz krajów
europejskich reprezentowanych przez miasta partnerskie Prudnika.
Corocznie organizowana pod patronatem honorowy Ambasadora Republiki Czeskiej
w Warszawie, Konsula Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie oraz Marszałka
Województwa Opolskiego, a także patronatem medialnym TVP S.A. Oddział w Opolu, Radia Opole
S.A., Nowej Trybuny Opolskiej, Prudnickiego Telewizyjnego Kuriera Informacyjnego – TV Pogranicza,
Tygodnika Prudnickiego, Gazety Prudnik 24.
Szczegółowych informacji udziela: Agencja Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik, 48-200
Prudnik, ul. Rynek 1 /Ratusz/; tel. +48 77 4376655, fax.+4877 4387303, e-mail: promocja@prudnik.pl

Pokaż swoje umiejętności. Już dziś dołącz do Wystawców
20. Wystawy Twórców Ludowych
i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko – Czeskiego
Prudnik, 02-04.06.2017 r.
Prudnik znajduje się na południu Polski w województwie opolskim, na pograniczu polsko - czeskim.
Położony na granicy dwóch krain geograficznych Płaskowyżu Głubczyckiego oraz Gór Opawskich jest
bramą w najpiękniejsze tereny Opolszczyzny. Tłem dla miasta jest Kopa Biskupia (889m n.p.m.).
Prudnik ma do zaoferowania bogate tradycje oraz historię sięgającą epoki średniowiecza. Miasto założone
zostało w drugiej połowie trzynastego wieku u stóp średniowiecznej warowni, po której do dziś zachowała się
kamienna wieża zamkowa - wieża Woka. Do czasów współczesnych zachowały się fragmenty średniowiecznych
murów miejskich oraz dwóch baszt murowanych. W centrum miasta reprezentacyjny ratusz oraz zabytkowe
kamienice. Architekturę miasta wzbogacają wille zbudowane przez rodzinę założyciela dziewiętnastowiecznej,
prężnie prosperującej w mieście fabryki tkanin lnianych - Samuela Fränkel.
Prudnik to ponad trzydzieści kilometrów pieszych, rowerowych oraz konnych ścieżek turystycznych. Łowiska,
stadnina koni, wieże widokowe, czy sanktuarium św. Józefa wraz z klasztorem franciszkanów, gdzie w latach
pięćdziesiątych dwudziestego wieku internowany był Prymas Tysiąclecia – Kardynał Stefan Wyszyński, to tylko
niektóre punkty na ścieżkach.
Wielowiekowa historia, dorobek materialny i kulturowy oraz walory krajobrazowe gminy łączące się z ofertą
ośrodka miejskiego to doskonała propozycja.
Atrakcje Prudnika poznasz na www.prudnik.pl oraz www.silesiatourism.com

Miejsca zakwaterowania na terenie Prudnika:
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Dąbrowskiego 26, tel. +4877 8870200 – 01, e-mail: schronisko@prudnik.pl
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Wieszczynie
48-200 Prudnik, Wieszczyna 3, tel. +4877 8870202, e-mail: schronisko-wieszczyna@prudnik.pl
Hotel OAZA
48-200 Prudnik, ul. Zwycięstwa 2, tel. +4877 4068480, e-mail: rezerwacja@hotelprudnik.pl
Hotel OLIMP
48-200 Prudnik, ul. Łucznicza 1, tel/fax +48 77 4362839, e-mail: hotel@hotel-olimp.pl
Biała Akacja Resort & Business
48-200 Łąka Prudnicka, ul. Jana Pawła II 83, tel. +48 781997554, recepcja@bialaakacja.pl
Agrogospodarstwo i Stajnia Końskie Zacisze Luba Janowska
48-200 Łąka Prudnicka, ul. Jana Pawła II 45, tel. +48 693627839
Gospodarstwo Agroturystyczne Złoty Potok
48-200 Łąka Prudnicka, ul. Jana Pawła II 83, tel. 606308228, e-mail: kontakt@agrolux.pl
Gospodarstwo Agroturystyczne Leśny Wypoczynek
48-200 Wieszczyna 10, tel. +4877 4364954, +48502408777
Gospodarstwo Agroturystyczne Dębowy Las
48-200 Prudnik, Dębowiec 30, tel. +4877439157, +48791321756, e-mail: elzbieta30@onet.pl
Gospodarstwo Agroturystyczne w Moszczance Karol Błaszczak
48-200 Moszczanka 160, tel. +4877 4364980
Dom Weselny Zofia Jurczak
48-200 Prudnik, ul. Legionów 7, tel. +4877 4364559
Internat Liceum Medycznego
48-200 Prudnik, ul. Bolesława Chrobrego 29, tel. +4877 4362875.

