
Festiwal Produktu Lokalnego 
„Skarby Regionów”

28 - 29 września 2019



Założenia projektu

Projekt zakłada organizację Ogólnopolskiego Festiwalu 
Produktu Lokalnego pod hasłem "Skarby Regionów" w 
dniach 28/29 września 2019 r., poprzedzonego 
konferencją na temat certyfikacji produktu lokalnego. W 
trakcie festiwalu odbędą się warsztaty dla KGW 
dotyczące wykorzystania lokalnych zasobów naturalnych 
w tworzeniu produktów lokalnych. Podczas festiwalu 
zaplanowano 40 stoisk z produktami lokalnymi 
(rękodziełem, tradycyjnym jadłem, miodami itp.) oraz 
prezentację na scenie zespołów ludowych z różnych 
regionów Polski. Podczas festiwalu zostaną wręczone 
certyfikaty marki lokalnej dla lokalnych organizacji i 
wytwórców.



Regulamin Festiwalu

Organizatorem Festiwalu Produktu Lokalnego 
„Skarby Regionów” odbywającego się w dniach 
28/29 września 2019 roku w Lubochni jest: Gmina 
Lubochnia, Stowarzyszenie „Step by Step”, LGD 
Stowarzyszenie „Dolina Pilicy”.



Regulamin Festiwalu

Zasady udziału w festiwalu:

• W festiwalu mogą wziąć udział wszystkie zainteresowane organizacje, firmy i osoby fizyczne zrzeszone jak        
i niezrzeszone, chcące przedstawić swoje potrawy oraz rękodzieło.

• Każdy uczestnik festiwalu zobowiązany jest do dostarczenia organizatorowi konkursu karty zgłoszenia, 
stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu, najpóźniej do dnia 30.08.2019r. osobiście, listownie lub 
emailem. Osoby, które nie zgłoszą się terminowo, mogą wystawić swoje produkty na Festiwalu pod 
warunkiem, że będą dostępne stoiska wystawiennicze. 

Wystawcy mogą prezentować się w dwóch kategoriach:

• Wyroby rękodzielnicze np.: haft płaski ręczny i maszynowy, koralikowy, richelieu i krzyżykowy, wykonany na 
tkaninie odzieżowej lub dekoracyjnej, bielizna pościelowa i stołowa, makatki i inne formy, w tym wyroby na 
szydełku i na drutach, z wełny, lnu i innych surowców przeznaczone zarówno na strój regionalny, jak i jego 
elementy, a także witraże, rysunki, papieroplastyka (wycinanki, pająki, kwiaty z bibuły, firanki papierowe i 
inne), biżuteria, prace inspirowane sztuką i rzemiosłem  w tym ceramika

• Produkty spożywcze: np.: sery, wędliny, przetwory, pieczywo, miody, nalewki

• Uczestnicy festiwalu będą prezentowali swoje potrawy i wyroby rękodzielnicze na stanowiskach 
wystawienniczych wskazanych przez organizatora. Przygotowanie (dekorację) miejsca prezentacji pozostawia 
się w gestii wystawcy.

• Podczas festiwalu organizatorzy przyznają nagrodę za najlepiej przygotowane stoisko.



HARMONOGRAM
Festiwalu Produktu Lokalnego 
„Skarby Regionów”

• 28.09.2019 r.

• 14.00 – Otwarcie imprezy, powitanie gości

• 15.00 - 19.00 - Prezentacja stoisk (plac wystawienniczy) 

• 15.00 – 19.00 Prezentacja zespołów ludowych i lokalnych 
artystów (scena w parku gminnym)

• 20.00 – Koncert finałowy

• 29.09.2019 r.

• 9.00- 14.00 – Prezentacja stoisk (plac wystawienniczy)

• 14.00 – Wręczenie certyfikatów „Marki lokalnej”

• 15.00 – Zakończenie imprezy



FORMULARZ 
ZGŁOSZENIOWY

Imię i Nazwisko

lub nazwa firmy, 

organizacji:

Adres:

Telefon:

e-mail:

strona www:

NIP:

REGON:

Nr rejestracyjny i marka pojazdu służącego do 

przewozu produktów

(pole obowiązkowe lub wpisać „nie będę wjeżdżać 

na teren wystawienia stoisk)

Kategoria produktu:

(należy podkreślić właściwą kategorię)

• Rękodzieło

• Produkt usługowy

• Produkt spożywczy

• Zespół regionalny

• Wydarzenie/impreza

• Pamiątka turystyczna

Zapotrzebowanie na powierzchnię: 

Zapotrzebowanie na stoły:

(długość stołu 2, mb)

Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

• Stoisko własne - wymiary………………………………

• Namiot organizatora 3mx3m

• Szt……………………………….

• Tak

• Nie

Nazwa produktów posiadających Certyfikat 

Produktu Lokalnego

(należy wpisać te produkty, które wystawca 

zamierza sprzedawać lub promować podczas 

Festiwalu)

Nieodpłatne przekazanie produktów lokalnych do 

pakietu/nagrody, 

która będzie losowana dla uczestników Festiwalu 

Produktu Lokalnego „Skarby Regionów” w dniu 

29.09.2019 – proszę wymienić jakie to produkty)

Data i podpis;

Kartę zgłoszeniową należy dostarczyć do 30 sierpnia 2019 r. drogą elektroniczną na adres e-mail: 
promocja@lubochnia.pl wpisując w temacie „Festiwal Produktu Lokalnego” pocztą na adres:  Gmina Lubochnia             
ul. Tomaszowska 9, 97-217 Lubochnia. Osoba do kontaktu – Joanna Seliga tel. 44 7103510  wew. 76



ZAPRASZAMY
DO UDZIAŁU 

W FESTIWALU 


