Szanowni Pa stwo!
Sta ym elementem naszych Targów s obchody wi ta Plonów. Uroczysto Do ynek to
prastara tradycja ko cz ca niwa. Wyra a rado i dzi kczynienie za zebrane plony. Starostowie
Do ynek w imieniu wszystkich rolników wr czaj gospodarzom dary p odów roli.
Pieczo owicie uwity wieniec z dojrza ych k osów zbo a jest symbolem plonów i koron
ca orocznej pracy rolnika. Do wie ca oprócz kwiatów polnych wplatane s jab ka - jako plon sadów,
ki cie orzechów - jako plon lasów, k osy owsa i j czmienia, grona kaliny. Od czasu do czasu na czubie
wie ca umieszczona zostaje kukie ka pszenna lub pierniki - jednym s owem obfito wszystkiego co
daje: an, las i pasieka.
W tym roku Zachodniopomorski O rodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach po raz
kolejny b dzie gospodarzem Do ynek Wojewódzkich.
Po uroczysto ciach, tak jak co roku, wszystkie wie ce b
mog y wzi udzia w konkursie na
„Naj adniejszy wieniec do ynkowy”.
Gor co zach cam Pa stwa do wzi cia udzia u w konkursie.
Poni ej zamieszczamy kart uczestnictwa, a w za czeniu przesy amy regulamin konkursu.
DYREKTOR
Dr in . Jaromir Palusi ski

____________ ___________________________
KARTA UCZESTNICTWA w konkursie na
„NAJ ADNIEJSZY WIENIEC DO YNKOWY”
Podczas XXVIII Barzkowickich Targów Rolnych” Agro Pomerania 2015”

Zg aszam do konkursu Wieniec Do ynkowy
KATEGORIA:

I Kategoria: Tradycyjny wieniec do ynkowy* (tu wie ce nie mog
wykonane z wykorzystaniem plastiku, styropianu, sztucznych kwiatów etc.)

by

II Kategoria: Wieniec do ynkowy -forma dowolna*

Wykonawca:…………………………………………………………………………….………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………
/nazwiska i imiona lub zespó np. mieszka cy so ectwa. cz onkinie KGW/

So ectwo:
………………………………………………………………………………………………………
Gmina:
………………………………………………………………………………………………………
Powiat:
………………………………………………………………………………………………………
Osoba zg aszaj ca Imi i Nazwisko (np. so tys)………………………….………….…………………
Adres (telefon kontaktowy)…………………………………….……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
wiadczam, e zapozna am/ em si z Regulaminem konkursu i przyjmuj jego warunki.

…………………………………………………………………..
/miejscowo – data/

………………..…………………………………
/czytelny podpis zg aszaj cego/

* PROSZ WSTAWI KRZY YK W ODPOWIEDNIEJ KATEGORII

Dok adnie wype nion i podpisan KART UCZESTNICTWA prosz wys :
- poczt na adres ZODR w Barzkowicach, 73-134 Barzkowice,
lub:
- faxem na nr 91 561 37 91,
- poczt elektroniczn na adres row.barzkowice@home.pl .
Telefon kontaktowy w sprawie konkursu: 91 479 40 48, 91 479 40 59, 91 479 40 69 i 91 561 37 02.

