
                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała, realizując Strategię Rozwoju Lokalnego w perspektywie 

finansowej PROW 2014 – 2020, mając na uwadze potrzebę ochrony i kultywowania tradycyjnych 

obrzędów, folkloru i gwary zaprasza bardzo serdecznie do udziału w warsztatach tworzenia 

tradycyjnego wieńca dożynkowego. Spotkanie odbędzie się w czwartek, 18 sierpnia 2016 r. w godz. 

od 17.00 do 20.00 w Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna 

Warsztaty odbędą się niemal w przeddzień Dożynek Gminy Pleśna. Zapraszamy zainteresowanych 

mieszkańców gminy do udziału  w tym wydarzeniu. Jest to znakomita okazja, by zaprezentować 

właściwe techniki i dobór materiału wykorzystywanego przy wykonywaniu tradycyjnego wieńca oraz 

tradycje związane z naszym regionem, jak i prawdziwy folklor. Dbałość o zachowanie tego 

tradycyjnego dziedzictwa to ważne zadanie nie tylko lokalnych stowarzyszeń, ale i wszystkich 

obywateli.  

W programie warsztatów znajdzie się wykład na temat techniki tworzenia wieńców dożynkowych, 

wykorzystywanych materiałów i narzędzi oraz zajęcia praktyczne z tworzenia elementów 

dekoracyjnych, splotów i innych. Serdecznie zapraszamy 18 sierpnia do Pleśnej. 

 

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" 

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wydarzenie organizowane przez Lokalna Grupa Działania 

Dunajec-Biała współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach 

inicjatywy Leader, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji 



                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

Program szkolenia  dot. warsztatów z wykonania  

tradycyjnego wieńca dożynkowego.      
 

 

 
 

 
INFORMACJE OGÓLNE 

Termin realizacji szkolenia/wizyty studyjnej 18.08.2016. 

Moduł / Łączna liczba godzin Moduł podstawowy w wymiarze 3 godzin szkolenia 

Trenerzy Joanna Łoboda 

Miejsce realizacji szkolenia (adres) 
Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna, 

Pracownia prowadzącej - Woźniczna 92 
 

Data realizacji 
szkolenia 

Imię  
i nazwisko 

prelegenta/  
opiekuna lub 

miejsce 

Przedmiot / Temat 
Godziny realizacji 

szkolenia 

 
 

Centrum Kultury, 
Sportu i Promocji 
Gminy Pleśna 

Rejestracja uczestników szkolenia 16.45 – 17.00 

 
18.08.2016 

Joanna Łoboda 
pracownia – 
Woźniczna  

Wykład – techniki tworzenia tradycyjnych wieńców 
dożynkowych. 
 

17.00 – 17.30 

 
Joanna Łoboda 
pracownia – 
Woźniczna 

Warsztaty  z wykonania tradycyjnego wieńca dożynkowego: 
omówienie materiałów, wykorzystywanych narzędzi, 
tworzenie splotów i innych elementów dekoracyjnych. 
 

17.30 – 20.00 

 Pracownia - 
Woźniczna Zakończenie szkolenia 20.15 

 

 

 

 

 

 

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" 

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wydarzenie organizowane przez Lokalna Grupa Działania  

Dunajec-Biała współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach 

inicjatywy Leader, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji 

 


