
                         
Karta  zgłoszenia  

do uczestnictwa w "XIII Wystawie Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego  
Pogranicza Polsko – Czeskiego” Prudnik 4 - 6.06.2010r." 

 
I. Imię i Nazwisko* 
 
................................................................................................................................................................. 
II. Pełny adres zamieszkania, kod miejscowości, telefon* (czytelnie) 
 
................................................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................................. 
III. Reprezentuję firmę - proszę wpisać nazwę ( nie reprezentuję ) *: 
 
................................................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................................. 
IV. Nazwa, rodzaj prezentowanej twórczości celem wpisania do informatora 
 
................................................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................................. 
V. Będę ( nie będę ) prezentować strój regionalny 
 
................................................................................................................................................................. 
VI. Przedstawię (nie przedstawię ) pokaz praktycznych umiejętności 
 
................................................................................................................................................................. 
VII. PROSZĘ  PODAĆ  FAKTYCZNĄ  ILOŚĆ: 

1/ powierzchni wystawienniczej: 

- w hali ( głębokość 2 lub 4 m)  głęb. .......m  x  szer. .......m = ……………..m2 

- w namiocie (głęb. ok. 1.80 lub 3.60 m)……………………...=……………...m2 

2/ ławek szkolnych (wym. 130 x 50 cm ) ......................... szt. (faktyczna ilość) 

3/ krzeseł ( max 3 szt. ) ......................... szt. 

4/ czy będzie potrzebne podłączenie do prądu? ( tak lub nie ) ......................... 

( dostarczenie kabli, przedłuŜaczy naleŜy do wystawcy ) 

Innego sprzętu wystawienniczego typu stoliki, Ŝyłki, uchwyty, nakrycia na stoły itp. 
N I E  Z A P E W N I A M Y. 

 
W przypadku Państwa zgłoszenia pełna informacja odnośnie organizacji technicznej zostanie 
przesłana w terminie późniejszym.  

 
* (ZGŁOSZENIE WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI) 

         
 

       ........................................................................ 
            (podpis uczestnika)  
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  WSPÓŁFINANSOWANY 
    PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ 
         Z EUROPEJSKIEGO 

      FUNDUSZU ROZWOJU 
           REGIONALNEGO                                                 

 
 

 
 
 
 

 

XIII Wystawa Twórców 
Ludowych  

i Rzemiosła Artystycznego  
Pogranicza Polsko - Czeskiego 

Prudnik 4 - 6.06.2010r. 



 
 

 Prudnik, styczeń 2010r. 
Szanowni  Państwo ! 

 
Gmina Prudnik  z a p r a s z a  do udziału w  ”XIII Wystawie Twórców Ludowych  

i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko - Czeskiego", która odbędzie się w dniach                       
4 - 6.06.2010r. w Prudniku ( woj. opolskie ) w Hali Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy  
ul. Łuczniczej przy Hotelu "Obuwnik"  ( o pow. 2.400 m² ) oraz na zewnątrz ( taras, murawa i namiot). 
 W Wystawie corocznie udział bierze ponad 300 wystawców, których twórczość podziwia  
ok. 20 000 zwiedzających. Prezentacje wystawców obejmują wszystkie dziedziny twórczości 
artystycznej – wśród prezentowanych produktów znajdują się rzeźby ludowe, szopki, koronki, hafty, 
witraŜe, kowalstwo artystyczne, wyroby ceramiczne, gliniane, twórczość garncarska, zdobnictwo                  
w drewnie, stolarstwo artystyczne, wyroby tkactwa ludowego, malarstwo, wieńce Ŝniwne, kukły, gaiki, 
marzanny, pisanki, wycinanki, palmy i inne. 

Ideą wystawy jest promocja tradycji i wartości pogranicza polsko – czeskiego, dlatego teŜ 
istotnym jej elementem jest prezentacja produktów i kuchni regionalnych dla niego specyficznych. 
Atrakcyjność Wystawy podnosić będzie takŜe prezentacja oferty turystycznej kulturalnej i kulinarnej 
krajów europejskich reprezentowanych przez miasta partnerskie Prudnika, biorące w niej udział 
(Northeim - Niemcy, San Giustino - Włochy, Nadwirna – Ukraina, Bohumin oraz Krnov – Czechy).  

Wystawie tradycyjnie towarzyszyć będzie międzynarodowe seminarium związane z 
tematyką ludową i tradycjami kulinarnymi pogranicza polsko – czeskiego. Wśród wystawców 
przeprowadzony zostanie konkurs na "Najciekawsze stoisko wystawowe" oraz konkurs o tytuł 
„Najlepszej potrawy regionalnej”.  
 XIII Wystawę Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko – 
Czeskiego patronatem honorowym objął Marszałek Województwa Opolskiego, Konsul Generalny 
Rzeczpospolitej Polskiej w Ostrawie i Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie.  
Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: Radio Opole S.A., "Nowa Trybuna Opolska", TVP S.A. 
Oddział w Opolu oraz "Tygodnik Prudnicki", Telewizja Kablowa Prudnik. 

 
 
Udział twórców ludowych w Wystawie jest  b e z p ł a t n y. 
 
 Szczegółowych informacji udziela i pisemne zgłoszenia przyjmuje Biuro Promocji Gminy i 
Współpracy z Zagranicą w Urzędzie Miejskim w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3, tel. +48 77 
4066260, +48 77 4066263, fax. +4877 4066228, e- mail: promocja@prudnik.pl , www.prudnik.pl. 
 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 10 maja 2010r.   
 

Z uwagi na ograniczoną powierzchnię wystawową - liczy się kolejność zgłoszeń. 
     

Jestem przekonany, iŜ Państwa udział w Wystawie stworzy wspaniałą atmosferę 
sprzyjającą wzajemnemu rozwojowi. 

   
 
Franciszek Fejdych  
 Burmistrz Prudnika  

 

Informacje organizacyjne: 

1. Całość wystawy będzie ubezpieczona i zabezpieczona. 
2. Wystawca odpowiada za bezpieczne ustawienie swojego stoiska 
3. Urząd Miejski zapewnia tylko powierzchnię podłogową bez boksów z ewentualnym 

wyposaŜeniem w stoliki i krzesła, podłączenie prądu na potrzeby prezentacji produkcji – usługi. 
4. Organizacja stoiska naleŜy do wystawcy wg własnego uznania. 
5. Prezentowane wyroby moŜna będzie sprzedawać. 
6. Noclegi na terenie miasta i gminy Prudnik:  

• Hotel „OBUWNIK” Prudnik w celu ul. Łucznicza 1, tel./fax +4877 4362839, +4877 4362386  
• Hotel "OAZA"- Prudnik, ul. Zwycięstwa 2 , tel. +4877 4068480 
• Gospodarstwo Agroturystyczne „Końskie Zacisze” Luba Janowska, Łąka Prudnicka, ul. 
Jana Pawła II 45,  Tel. +4877 693627839  
• Gospodarstwo Agroturystyczne „Złoty Potok”, Łąka Prudnicka, ul. Jana Pawła II 83, 
Tel. +480 606308228, www.agrolux.pl        
• Gospodarstwo Agroturystyczne „Leśny Wypoczynek”, Wieszczyna 10, tel. +4877 
4364954 +48 502408777 www.lesnywypoczynek.pl  
• „CLASSIC” P.H.U. - Krzysztof Skrzypek, ul. Armii Krajowej 4, tel. +4877 4366617 
• "DOM WESELNY"- Zofia Jurczak, Prudnik ,ul. Legionów 7, tel. +4877 4364559 
• Internat Liceum Medycznego, Prudnik, ul. Bolesława Chrobrego 29, tel. +4877 4362875 
 

Pozostała baza noclegowa znajduje się w okolicach Prudnika, szczegółowe informacje uzyskać moŜna 
pod adresem www.noclegi.glucholazy.pl oraz www.jarnoltowek.pl .  
 
Organizator nie zajmuje się rezerwacją hoteli! 

 
Z uwagi  na ograniczoną liczbę miejsc noclegowych prosimy o wcześniejszą indywidualną  rezerwację 
miejsc dzwoniąc na podane wyŜej nr telefonów.  
 
 
 
Atrakcje gminy Prudnik poznasz na www.prudnik.pl .  
 
 
W przypadku zgłoszenia się Państwa na Wystawę - pełna informacja odnośnie organizacji technicznej 
zostanie przesłana w terminie późniejszym (Karta zgłoszenia na odwrocie). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


