Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszam mieszkańców obszaru LGD Natura i Kultura do wzięcia udziału w projekcie grantowym
„Szła kapela przez wieś!”. Celem projektu jest wzmocnienie kapitału społecznego i zachowanie dziedzictwa
lokalnego poprzez poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu przez organizację cyklu konkursów w okresie
realizacji operacji.
W ramach projektu podjęte będą następujące przedsięwzięcia:
• Konkurs Krasomówczy pt. „Poznaj swój region”. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży
na potrzebę pielęgnacji języka ojczystego z wykorzystaniem elementów słownika regionalnego (gwary),
rozbudzanie zamiłowania do pięknego i sugestywnego mówienia oraz kształtowanie umiejętności poprawnego,
jasnego i logicznego formułowania myśli. Zadaniem konkursu jest również zachęcanie do poznawania własnego
regionu, jego historii, dorobku, wyszukiwanie tematów ciekawych i ich prezentowanie.
• Konkurs Plastyczny z zakresu plastyki obrzędowej (kat. etnozabawka)- założeniem konkursu jest
promocja i organizacja lokalnej twórczości.
• I Przegląd Małych Form Teatralnych - zadaniem uczestników jest przygotowanie inscenizacji wybranego
obrzędu opartego na wiarygodnych informacjach, podaniach, opowieściach czy historiach obfitujących
w zapomniane dziś przesądy, zwyczaje i wróżby. Dodatkowym walorem jest wykorzystanie instrumentów
wykonanych z naturalnych surowców (metalowe puszki z grochem/kaszą, pokrywki od garnków, warzywa).
• organizacja wędrownych orszaków;
• Koncert Laureatów.
Aby wziąć udział w warsztatach, należy wypełnić kartę uczestnictwa i przesłać ją e-mailem na adres:
activity@gazeta.pl
Zgłoszenie można również wysłać listem (decyduje data wpływu) lub dostarczyć osobiście do miejsca realizacji
projektu pod adres:
Publiczna Szkoła Podstawowa w Warszawicach
Warszawice 13
08-443 Sobienie-Jeziory
Na zgłoszenia czekamy do dnia 07.03.2019r.
Karta zgłoszenia dostępna jest na stronie www.sobieniejeziory.pl, w Urzędzie Gminy w Sobieniach-Jeziorach
i w Publicznej Szkole Podstawowej w Warszawicach.
Z poważaniem,
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej
w Warszawicach
/-/ Anna Moczulska

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. „Szła kapela przez wieś!” mająca na celu wzmocnienie kapitału społecznego i zachowanie dziedzictwa
lokalnego poprzez poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu przez organizację cyklu konkursów w okresie realizacji
operacji realizowana jest w ramach projektu grantowego LGD Natura i Kultura pn. „Pomysł na wolny czas”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach
inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

