Fundacja Twórczości Ludowej „CEPELIADA”
Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Pomóż nie będę sam”
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Soli

Z A P R A S Z A J Ą N A:

VII

FESTIWAL SZTUKI LUDOWEJ

I JADŁA REGIONALNEGO „CEPELIADA 2018”
Nowa Sól, Plac Floriana

16 – 17 czerwca 2018 r.

PATRONAT HONOROWY:

Waldemar Wrześniak - Starosta Powiatu Nowosolskiego
Wadim Tyszkiewicz - Prezydent Miasta Nowej Soli
PATRONAT MEDIALNY:

Przedsięwzięcie realizowane jest dzięki wsparciu finansowemu
Gminy Nowa Sól – Miasto oraz Powiatu Nowosolskiego

KARTA ZGŁOSZENIA
I. Imię i Nazwisko*
...........................................................................................................................................................................
II. Pełny adres korespondencyjny, telefon, adres e-mail (czytelnie)
............................................................................................................................................................................
III. Reprezentuję firmę / organizację - proszę wpisać nazwę (nie reprezentuję) *:
………...................................................................................................................................................................
IV. Nazwa lub rodzaj prezentowanej twórczości
.............................................................................................................................................................
V. Będę (nie będę) prezentować strój regionalny
.............................................................................................................................................................
VI. Przedstawię (nie przedstawię) pokaz praktycznych umiejętności:
.............................................................................................................................................................
VII. PROSZĘ PODAĆ FAKTYCZNĄ ILOŚĆ POWIERZCHNI WYSTAWIWENNICZEJ:
- namiot własny - proszę podać wymiary namiotu: ……………………………..=……………... m2
- miejsce na placu (dług. x szer.)* …………………………………………………… = ……………… m2
*
max szerokość nie może przekraczać 3 m
VIII. Zgłaszam do konkursu (proszę wpisać nazwę w zgłaszanej pozycji):
1. Na najlepszy produkt regionalny w kategoriach:
a. wyroby piekarniczo – cukiernicze ………………………………………………………………………………………………………………
b. gotowe dania i potrawy ……………………………………………………………………………………………………………………………
c. napoje alkoholowe i bezalkoholowe ……………………………………………………………………………………..……………………
2. Na najciekawszy wyrób rękodzielniczy ………………………………………………………………………………………..…………………
3. Na najładniejszy kram:

TAK – NIE

IX. Pierwszeństwo udziału w Festiwalu jako Wystawca mają członkowie Fundacji Twórczości Ludowej „Cepeliada”

Organizator nie zapewnia: dostępu do energii elektrycznej oraz sprzętu
wystawienniczego typu stoliki, półki, uchwyty, nakrycia na stoły itp.
Wypełnione zgłoszenie prosimy przesłać drogą pocztową na adres: Fundacja Twórczości Ludowej „CEPELIADA”,
ul. Wróblewskiego 5, 67-100 Nowa Sól lub drogą elektroniczną na adres: fundacja@cepeliada.net. Kontakt
z organizatorem: Krzysztof Uchal, tel. 601-788-531

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 8 czerwca 2018 r.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w karcie zgłoszeniowej na rzecz Fundacji
Twórczości Ludowej Cepeliada z siedzibą w Nowej Soli dla potrzeb organizacji Festiwalu zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. 2016 r. poz. 922). Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem się
z Regulaminem VII Festiwalu Sztuki Ludowej i Jadła Regionalnego „CEPELIADA 2018”.

........................................................................
(data i czytelny podpis Uczestnika)

* Zgłoszenie prosimy wypełniać drukowanymi literami

