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Załącznik nr 7
Do Regulaminu Konkursu na
„Najaktywniejsze sołectwo obszaru Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej”
Edycja V

OPIS DZIAŁAŃ – SPRAWOZDANIE KOŃCOWE w kategorii
KULTYWOWANIE TRADYCJI I OBYCZAJÓW
do V edycji konkursu na
„Najaktywniejsze sołectwo obszaru Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej”
Sołectwo:…………………………………………………………………… liczba mieszkańców:………………………
Propagowanie Kultury Ludowej, Dziedzictwa Kulturowego materialnego i niematerialnego np. poprzez funkcjonowanie chóru,
orkiestry, zespołu, koła gospodyń wiejskich, w tym również wytwarzanie i promowanie tzw. produktu lokalnego np. kulinarnego,
rękodzielniczego itp. w okresie od 10.05.2016r. do 31.10.2016r.
Opisz w jaki sposób mieszkańcy propagują Kulturę Ludową, Dziedzictwo Kulturowe, jak kultywują lokalne tradycje i obyczaje. W przypadku działań
współorganizowanych z instytucją publiczną należy szczegółowo opisać podział ról i obowiązków, jakie należały do sołectwa i do instytucji
publicznej (opis MAX 1 strona A4).

Wspólne przedsięwzięcia łączące pokolenia (głównie młodzież i seniorów). Zaangażowanie dzieci i młodzieży w Krzewieniu
Tradycji Lokalnej. Popularyzowanie wśród młodzieży tradycyjnego rzemiosła, specyficznych umiejętności np. kulinarnych,
rękodzielniczych i innych w okresie od 10.05.2016r. do 31.10.2016r.
Opisz szczegółowo przedsięwzięcia łączące pokolenia, w jaki sposób włączone zostały dzieci i młodzież w działania na rzecz podtrzymywania
tradycji i obyczajów. Opisz jakie zadania/role należały do młodego pokolenia, a także wymiar udziału młodych uczestników w powyższych
przedsięwzięciach W przypadku działań współorganizowanych z instytucja publiczną należy szczegółowo opisać podział ról i obowiązków, jakie
należały do sołectwa i do instytucji publicznej (opis MAX 1 strona A4).

Zachowanie Dziedzictwa Kulturowego: dbałość o zabytki, miejsca pamięci istniejące na terenie sołectwa, w tym również
promocja Dziedzictwa Kulturowego w okresie od 10.05.2016r. do 31.10.2016r. Opisz w jaki sposób mieszkańcy dbają o ochronę
zabytków w swoich miejscowościach (opis max 1 strona A4).

Uwaga: Do powyższego sprawozdania obowiązkowo należy dołączyć dokumentację fotograficzną w formie
elektronicznej (CD/DVD). Zdjęcia winny się charakteryzować rozmiarem co najmniej 500 KB i wysoką ostrością.
Tekst zaznaczony kursywą stanowi jedynie podpowiedź prawidłowego wypełnienia opisu działań i może być
uzupełniony o własną specyfikę działań i spostrzeżenia.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

