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ZAPROSZENIE

Gdzie? Ośrodek Edukacyjny 
Gorczańskiego Parku Narodowego 
w Porębie Wielkiej 

Je śli je steś lo kal nym rol ni kiem, przed się bior cą, ar ty stą, 
mu zy kiem, rę ko dziel ni kiem, ani ma to rem kul tu ry, pro wa dzisz 
or kie strę lub ze spół re gio nal ny, two rzysz pro duk ty zwią za ne 
z re gio nem, Two ja fir ma dzia ła w bran ży kul tu ral nej, tu ry -
stycz nej lub oko ło tu ry stycz nej, przy glą dasz się dzie dzin nym 
dzia ła niom i chciał byś do nich do łą czyć – na wy da rze nie za -
pra sza my wła śnie Cie bie! 

Go ści ny uży czy nam Gor czań ski Park Na ro do wy – Part ner 
Za gó rzań skich Dzie dzin.  

Start wy da rze nia: go dzi na 9:00  
– Park dwor ski hra biów Wo dzic kich  
w Po rę bie Wiel kiej 

Wy da rze nie jest otwar te dla Wszyst kich, któ rzy chcą się 
za an ga żo wać w sze ro ko po ję tą pro mo cję re gio nu i pod wspól -
nym zna kiem bu do wać ofer tę, cie ka wi są za gó rzań skich ini -
cja tyw, chcą do wie dzieć się kto, jak i w ja kim ce lu bu du je 
mar kę Za gó rzań skie Dzie dzi ny.  

Co w pro gra mie Dzie dzin nej Ma jów ki? 

DZIEDZINNA PRZYRODA 
Wy da rze nie otwo rzy wspól nie z na mi bu dzą ca się do ży -

cia przy ro da! Roz pocz nie my go spa ce rem przy rod ni czym 
po Par ku Wo dzic kich w Po rę bie Wiel kiej. Swo ją wie dzą po -
dzie li się z na mi Prze wod nik z Ze spo łu Edu ka cyj ne go Gor -
czań skie go Par ku Na ro do we go.  

DZIEDZINY MARKI 
Pre zen ta cja ini cja ty wy bu do wa nia 

mar ki lo kal nej Za gó rzań skie Dzie dzi ny, 
pre zen ta cje pro duk tów, usług i ini cja tyw 
wy róż nio nych Zna kiem Pro mo cyj nym 
ZAGÓRZAŃSKIE DZIEDZINY. 

DZIEDZINNE SMAKI 
De gu sta cja za gó rzań skiej zu py z kor -

pie li na mle ku – po tra wy wpi sa nej na Li -

stę Pro duk tów Tra dy cyj nych Wo je wódz twa Ma ło pol skie go 
i Mi ni ster stwa Rol nic twa i Roz wo ju Wsi. Po czę stu nek przy -
go tu ją Śwar ne Bab ki z KGW Łę to we, któ re na warsz ta ty z go -
to wa nia za gó rzań skich po traw uzy ska ły Znak Pro mo cyj ny 
ZAGÓRZAŃSKIE DZIEDZINY.  

DZIEDZINNE SWAWOLE  
„Pie ca za dym nie tron coj cie” – na przy kła dzie ofer ty warsz -

ta to wej Sto wa rzy sze nia Kul tu ry Gó ral skiej Pod Cyr lom z Ol -
szów ki wy róż nio nej Zna kiem Pro mo cyj nym ZAGÓRZAŃSKIE 
DZIEDZINY na uczy my się śpie wać i tań czyć „po na sy mu”.  

DZIEDZINNA WYPRAWA  
Na za koń cze nie na sze go spo tka nia wy bie rze my się na Po -

tacz ko wą aby stam tąd po dzi wiać Za gó rzań skie Dzie dzi ny 
w peł nej kra sie! 

ZAPRASZAMY! 
 
Cze ka my na Cie bie! Two je pa sje mu zycz ne, spo żyw cze, rę -

ko dziel ni cze i wszel kie in ne dzie dzi ny – są dla nas waż ne, bo 
RAZEM TWORZYMY ZAGÓRZAŃSKIE DZIEDZINY! 

 
Daj się uwieść Za gó rzań skim Dzie dzi nom!  
To dzie dzi nie pro ste! 
 
Nie wy ma ga my po twier dze nia przy by cia, czuj się dzie -

dzin nie za pro szo ny! Za łóż tyl ko wy god ny strój i od po wied -
nie do gór skich wę dró wek obu wie. 

 
Ps. Po go dę oczy wi ście za mó wi li śmy, ale gdy by nam nie 

bar dzo do pi sa ła, to pro gram mo że nie znacz nie się zmie nić. 
 
Do zo ba cze nia na Za gó rzań skiej Dzie dzi nie!

Partnerzy Zagórzańskich  
Dziedzin serdecznie zapraszają  
na pierwszą Dziedzinną Majówkę!
Kie dy? 16 ma ja 2022r.


