
 

Z A P R O S Z E N I E 
Wójt Gminy 

Dyrektor Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Chmielnie   

zapraszają do udziału w 
XIX Jarmarku Folklorystycznym i Przeglądzie Dorobku 

Kulturalnego Środowiskowych Domów Samopomocy i Domów Pomocy 
Społecznej  województwa pomorskiego,  

który odbędzie się w Chmielnie w dniu  21 maja 2020 roku 

                          
 

 



 

Celem imprezy jest: 

1. Aktywizacja, podniesienie samooceny, wiary we własne możliwości u osób 
niepełnosprawnych poprzez dokonanie przeglądu i ocenę  dorobku oraz  możliwość jego 
prezentacji. 

2. Popularyzacja twórczości regionalnej w zakresie kontynuacji tradycji kaszubskiej i kociewskiej  
kultury ludowej w takich    dziedzinach jak:  folklor muzyczny, taneczny, słowny i twórczość 
manualna. 

3.   Kontynuacja spotkań pełniących funkcję integrującą osoby niepełnosprawne oraz ich 
opiekunów  poprzez towarzyszącą im atmosferę i niepowtarzalny klimat. 

 
Zasady organizacyjne 

Przeglądu Dorobku Kulturalnego podopiecznych placówek pomocowych 
województwa pomorskiego. 

 

Do udziału w imprezie  zapraszamy: 

1. Środowiskowe Domy Samopomocy, 
2. Domy Pomocy Społecznej, Dzienne Domy Pomocy Społecznej, 
3. Warsztaty Terapii Zajęciowej i inne placówki dla osób niepełnosprawnych 
 
Zgłoszenia prosimy nadsyłać w terminie do 30 kwietnia 2020r  (termin ostateczny)  
na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielnie, ul. Gryfa Pomorskiego 33, 83-333 
Chmielno, z dopiskiem „Jarmark Folklorystyczny” wyłącznie na kartach zgłoszeń (w załączeniu lub 
pobranych ze strony GOPS  www.gopschmielno.pl ). Organizatorzy proszą o dokładne wypełnienie 
karty zgłoszeń. 
Motywem przewodnim tegorocznej imprezy jest hasło:    800- lecie Chmielna. Legendy 
chmieleńskie  .  

W związku z tym ogłaszamy konkurs na: 

1. Zaprezentowanie jednej  legendy związanej z Chmielnem. Ocenie konkursowej  podlegać 
będzie choreografia, aranżacja oraz wykonanie. 

2. Placówki z miejscowości w których mieści się kilka instytucji pomocowych  prosimy o 
wydelegowanie do konkursu jedną najwyżej dwie drużyny. 

3. Zapraszamy do przedstawienia  podczas  Jarmarku prezentacji  prac podopiecznych. 
Stoiska i prace również podlegać będą ocenie konkursowej 

 



 
 

Zgłoszenia należy nadsyłać na  załączonych kartach zgłoszeń, które również zostały 

umieszczone na stronie GOPS : www.gopschmielno.pl 

 
Kategorie Prezentacji:                              
Podczas Jarmarku prezentować będzie można wyroby wykonane podczas  terapii zajęciowej. Swoje 
prace prezentować i sprzedawać mogą twórcy indywidualni i zbiorowi wykonujący rękodzieło w 
takich dziedzinach jak: 

1. malarstwo (olejne, akwarelowe, na szkle, na drewnie), 
2. papieroplastyka, 
3. wikliniarstwo, 
4. rzeźba, 
5. wycinanka, 
6. hafty, 
7. kompozycje z suchych kwiatów, 
8. wszelkie inne formy 

W celu wystawienia  prac prosimy przywieźć własne stoły i krzesła.  
Planujemy  aby większość  czasu podczas  trwania imprezy była  przeznaczona na wspólną zabawę i 
integrację w formie biesiadnej.  
Do wzięcia udziału w imprezie zapraszają organizatorzy: 
Wójt Gminy w Chmielnie   
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielnie 
oraz współorganizatorzy: 
Szkoła Podstawowa w Chmielnie,  
Bliższych informacji w imieniu organizatorów udziela: 
 
1. Gabriela Jóskowska – dyrektor GOPS tel. 58 685-68-39   tel. kom. 0605-65-65-31 
2. Aleksandra Gołata- kierownik  tel. 58 685-68-21 

 
 

     Serdecznie zapraszamy 
 

Dyrektor    Wójt 
   Gabriela Jóskowska                      Michał Melibruda 

 

 


