
Imprezom plenerowym towarzyszą liczne atrakcje dla dzieci, 
gry i zabawy sceniczne, stoiska degustacyjne lokalnych potraw 

oraz stoiska z rękodziełem

Stowarzyszenie Dolina Karpia
ul. Rynek 2, 32-640 Zator

tel./fax: 33/8410584, e-mail: biuro@dolinakarpia.org, www.dolinakarpia.org

Europejski Fundusz Rolny na rzecz  Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja oraz Festiwal Doliny Karpia 2013  współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, poprzez Funkcjonowanie  
Lokalnej Grupy Działania: Stowarzyszenie Dolina Karpia. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013:  

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

BRZEŹNICA            OSIEK        POLANKA WIELKA   PRZECISZÓW      SPYTKOWICE         TOMICE              ZATOR

 FestIwal DolIny KarpIa 2013 
patronatem objęlI:  

starosta ośwIęcImsKI, starosta waDowIcKI oraz  włoDarze DolIny KarpIa:

stowarzyszenIe DolIna KarpIa (sDK) nIe ponosI oDpowIeDzIalnoścI za organIzację oraz oDwołanIe Imprez 
FestIwalu DolIny KarpIa 2013, Których nIe jest organIzatorem.

II otwarty spływ Doliny Karpia,  
1 czerwca, Tomice
Festiwal Doliny Karpia 2013  
w gminie polanka wielka, 7 Festiwal 
„święto ogrodów” w małopolsce, 
„Dziecko w parku”, Festyn z okazji 
Dnia Dziecka w polance wielkiej,   
2 czerwca, Polanka Wielka
Dzień Dziecka w spytkowicach,  
2 czerwca,
święto gminy polanki wielkiej,  
14-16 czerwca 
III rodzinny rajd rowerowy,  
15 czerwca, Tomice
„muza” Festiwal piosenki, 15 czerwca,  
Zator
warsztaty rękodzielnicze – szukamy  
Kwiatu paproci, 15 czerwca, Przeciszów
poznaj dziedzictwo kulturowe gminy   
brzeźnica (paszkówka) - WIECZORNICA, 
21 czerwca
Festyn rodzinny w piotrowicach,  
22 czerwca
Festiwal orkiestr Dętych Doliny  
Karpia, 23 czerwca – Spytkowice
Festiwal Doliny Karpia 2013  
w gminie osiek, Dni osieka,  
29-30 czerwca 
Festiwal Doliny Karpia 2013  
w gminie brzeźnica, letni Festiwal  
Kultury – przestrzenie sztuki,  
amfiteatr, 30 czerwca

FESTIWAL DOLINY KARPIA 
- CZERWIEC
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wystawa prac plastycznych anny  
Kowal. prace inspirowane twórczością 
poety jantka z bugaja – Brzeźnica, 
Festiwal Doliny Karpia 2013 w gminie 
zator – święto Karpia, 5-7 lipca 
Konferencja dotycząca małych  
gospodarstw rolnych, 6 lipca, Tomice, 
SDK, CDR
spacer po zdrowie szlakiem  
papieskim,12 lipca, Paszkówka
Festiwal Doliny Karpia 2013 w gminie 
przeciszów, święto gminy przeciszów, 
13-14 lipca
przekażmy tradycję – młodzi aktywni 
ludzie: robienie korali, 20 lipca, Ryczów
plenerowy zawrót głowy w radocza 
park hotel, 20 lipca 
haft artystyczny w ludowym ręko-
dzielnictwie, 20 lipca, Paszkówka
szkółka wędkarska dla młodzieży do 
lat 15, 28 lipca, Łowiska wędkarskie  
Podolsze

FESTIWAL DOLINY KARPIA 
- LIPIEC

g

g

g

g

g

g

g

g

g

spływ Kajakowy po Dolinie Karpia, 
Tomice
święto matki boskiej zielnej  
w głębowicach,15 sierpnia
z tradycją w przyszłość, 18 sierpnia, 
Osiek
szkółka wędkarska dla młodzieży do 
lat 15, 18 sierpnia, Łowiska wędkarskie 
Podolsze
nie tylko smacznie, ale i pięknie, 
23 sierpnia, Paszkówka
Dożynki sołeckie w piotrowicach,  
25 sierpnia  
Festiwal Doliny Karpia 2013  
w gminie spytkowice – Dożynki 
gminne, 25 sierpnia 
Festiwal rzemiosła w gminie  
spytkowice, 25 sierpnia 
Dożynki w przeciszowie, 31 sierpnia

FESTIWAL DOLINY KARPIA 
- SIERPIEŃ
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święto rybaka, Paszkówka, SDK
plener plastyczny w gminie brzeźnica 
3 pożegnanie lata w zatorlandzie
5 Dzień uśmiechu (kompleks Zatorland) 
Festiwal Doliny Karpia 2013 w gminie  
tomice, Dożynki gminne w woźnikach, 
Karpiowe miasteczko w gminie tomice, 
1 września
III rodzinny rajd rowerowy szlakiem 
tomickich stawów, 1 września  
Festiwal makaronów (pasty)  
w restauracji revel-pub, 9-13 
września, Zator
przekażmy tradycję – młodzi aktywni 
ludzie: warsztaty kulinarne,19 września, 
Ryczów 
ogólnopolski Konkurs modeli  
Kartonowych o puchar wójta  
gminy przeciszów, 20-22 września  
Festiwal Kulinarny gminy tomice 
- święto pieczonego ziemniaka  
w hotelu radocza park w radoczy,    
29 września

FESTIWAL DOLINY KARPIA 
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wIelKIe zatorsKIe ŻnIwa  
KarpIowe 2013, październik, Łowiska 
wędkarskie Podolsze, SDK
Konferencja podsumowująca Festiwal 
Doliny Karpia 2013, SDK
Festiwal pizzy w restauracji revel – 
pub, 7 -11 października, Zator

FESTIWAL DOLINY KARPIA 
- PAŹDZIERNIK
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rękodzielnicze warsztaty przedświąteczne  
– Zator

FESTIWAL DOLINY KARPIA 
- LISTOPAD
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2013FESTIWAL DOLINY KARPIA

Więcej informacji na www.dolinakarpia.org 
w zakładce TURYSTYKA I KULINARIA/IMPREZY/FESTIWAL DOLINY KARPIA

FESTIWAL DOLINY KARPIA 
- MAJ

II targI turystyczne w DolInIe 
KarpIa - 26 maja, sDK  

V Festiwal tańca Doliny Karpia  
brzeźnica, 26 maja 
Dzień Dziecka z ośrodkiem Kultury  
w tomicach, 31 maja
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