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Kryteria wyboru wydarzeń promowanych 

przez Popradzką Spinę:

 Wydarzenie posiada określone źródło finansowania lub jest organizowane 
cyklicznie

 Wydarzenie ma zasięg ponadlokalny

 Wydarzenie ma przypisanego organizatora posiadającego osobowość prawną

 Wydarzenie ma wyznaczoną datę

 Wydarzenie posiada własną stronę internetową lub jest wpisane na stronie 
internetowej organizatora

 Wydarzenie ma charakter otwarty

 Wydarzenie jest imprezą masową

 Kryterium wyboru będzie również, aby każdą gminę reprezentowało 
przynajmniej 1 wydarzenie



Sposób promocji kluczowych wydarzeń 

Doliny Popradu:

 Promocja na stronie głównej Popradzkiej Spiny w postaci plakatu

 Promowanie na serwerze Kalendarza Wydarzeń poprzez umiejscowienie na 

szczycie listy wydarzeń

 Promocja wydarzeń poprzez plakaty, ulotki i broszury

 Informowanie o wydarzeniach w środkach masowego przekazu w ramach 

promocji Popradzkiej Spiny (wywiady, spoty, artykuły)

 Promocja w sąsiednich gminach w ramach współpracy między 

stowarzyszeniami Popradzkiej Spiny poprzez strony internetowe stowarzyszeń

 …

 …



1) Otwarcie zamkowych bram, Wystawa: 

Panie i panowie, trzymajcie kapelusze!

 Nazwa organizacji zgłaszającej wydarzenie

 Vykonny riaditel OOCR Severny Spis – Pieniny

 Miejsce wydarzenia

 Lubowniańskie muzeum - zamek w Starej Lubowni

 Termin

 27 kwietnia 2014

 Opis wydarzenia

 Otwarcie letniego sezonu turystycznego 2014, program: szermierze, sokolnicy, 

muzyka dawna, zamkowy klaun.



2) Otwarcie letniego sezonu turystycznego w 

Średniowiecznym obozie wojennym, pod 

Lubowniańskim zamkiem

 Nazwa organizacji zgłaszającej wydarzenie

 Vykonny riaditel OOCR Severny Spis – Pieniny

 Miejsce wydarzenia

 Średniowieczny obóz wojenny – Stara Lubownia

 Termin

 27 kwietnia 2014



3) II Turystyczny Festiwal Piosenki 

Turystycznej „Zaczaruj Dźwiękiem” 2014 w 

Żegiestowie-Zdroju

 Nazwa organizacji zgłaszającej wydarzenie

 Towarzystwo Przyjaciół Żegiestowa

 Miejsce wydarzenia

 Żegiestów-Zdrój (scena plenerowa na polanie na przysiółku Łopata Polska)

 Termin

 1 – 3 maja 2014

 Organizator

 Towarzystwo Przyjaciół Żegiestowa, Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Muszynie, Stowarzyszenie Klucz Muszyński

 Opis wydarzenia

 Turystyczny Festiwal Piosenki „Babie Lato” 2013 w Żegiestowie-Zdroju powstał z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Żegiestowa, jego podstawowym 
celem jest promocja uzdrowiska Żegiestów-Zdrój oraz nieskomercjalizowanej kultury muzycznej i szeroko pojętych wartości niesionych przez 
muzykę oraz ekologicznej czystości regionu. W roku 2014 odbędzie się druga edycja festiwalu „Babie Lato”. Planujemy, że festiwal zgromadzi 
publiczność w liczbie ok. 600 osób i zyska wyłącznie pozytywny oddźwięk zarówno w środowisku miłośników kultury piosenki turystycznej, jak i 
wśród obecnych w Żegiestowie turystów i kuracjuszy oraz społeczności Żegiestowa i okolic. Projekt skierowany jest do turystów krajowych i 
międzynarodowych, młodzieży, osób aktywnych zawodowo oraz wszystkich mieszkańców Żegiestowa i okolic, mieszkańców gminy Muszyna, gmin 
okolicznych. Projekt nie przewiduje ograniczeń wiekowych wśród adresatów zadania.

 Projekt finansowany jest ze środków własnych oraz ze środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych oraz dobrowolnychwpłat 
sponsorów.

 Strony Internetowe: www.babielato.zegiestow.pl; www.zegiestow.pl

 Fanpage na Facebook-u: www.facebook.com/babie.lato.10

http://www.babielato.zegiestow.pl/


4) XXXV Starosądecki Festiwal Muzyki 

Dawnej
 Nazwa organizacji zgłaszającej wydarzenie

 Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu oraz Starosądecka Fundacja Kultury

 Miejsce wydarzenia

 Stary Sącz, koncerty odbywają się w trzech miejscach: Kościół pw. Trójcy Świętej przy klasztorze Klarysek, Kościół pw. św. Elżbiety, 
Kino Sokół

 Termin

 9 – 13 lipca 2014

 Organizator

 Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu (organizator), Starosądecka Fundacja Kultury (współorganizator)

 Opis wydarzenia

 Organizowany jest od 1975 roku i stał się cenionym miejscem prezentacji najstarszej muzyki Europy w nowych opracowaniach i 
wykonaniach najsłynniejszych solistów i zespołów na świecie. Organizacja Festiwalu oparta jest o tradycję kultywowania muzyki w 
klasztorze klarysek i odkrycie starodruków muzycznych należących do najstarszych w Polsce i jednych z najstarszych w Europie.
Dobór wykonawców, oprawa koncertów, dobra akustyka wnętrz i urok miasteczka nadaje Festiwalowi specjalnego klimatu i 
powoduje, że ma on dzisiaj liczne grono wiernych przyjaciół. Tak o Festiwalu napisała Ewa Obniska (Ruch Muzyczny, 1976): „Jest to 
w istocie jedyny autentyczny festiwal poświęcony muzyce dawnej – w szerokim znaczeniu tego słowa, /…/ wolny od wszelkich 
ograniczeń tematyczno-repertuarowych, jest z założenia imprezą czysto artystyczną – po prostu przeglądem arcydzieł dawnych 
wieków (zarówno polskich, jak i obcych), jak też przeglądem różnych powstających dziś koncepcji interpretowania dawnej muzyki”. 

 Pod artystyczną dyrekcja Marcina Szelesta Festiwal nawiązuje do najświetniejszych swoich lat. Mottem przewodnim XXXV Festiwalu 
będą muzyczne „Metamorfozy” w ramach szeroko rozumianej muzyki dawnej.

 Liczba uczestników: ok. 1500 os.

 Strona internetowa: www.festiwal.stary.sacz.pl



5) III Kameralny Polsko-Słowacki Rajd 

Rowerowy "Pętla Popradu" 
 Nazwa organizacji zgłaszającej wydarzenie

 Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny

 Miejsce wydarzenia

 Muszyna - Leluchów - Most Wyszehradzki - Circ - Plavec - Plavnica - Udol - Maly Lipnik - Legnava - Muszyna

 Termin

 16 sierpnia 2014 roku (sobota), start godzina 10 na Zapopradziu w Muszynie, a zakończenie godzina 15-16 przy 
wspólnym grillu na Zapopradziu

 Organizator

 Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny z siedzibą w Muszynie, Biuro Turystyczne Vector z siedzibą w 
Muszynie, Firma Hans Sport z siedzibą w Muszynie

 Opis wydarzenia

 Impreza ma charakter doroczny i już odbyły się jej dwie edycje; w roku 2012 i 2013, w których każdorazowo 
uczestniczyło po około 100 osób. Impreza zaadresowana jest do osób amatorsko wykorzystujących rower dla 
celów turystycznych. W ramach wpisowego uczestnik otrzymuje pamiątkowy znaczek, objęty zostaje 
ubezpieczeniem oraz poczęstunkiem na zakończenie rajdu. Opis z profilem trasy, regulamin oraz formularz 
rejestracyjny dostępne są na stronie www.rajd-rowerowy-muszyna.pl  Trasa rajdu składa się z czterech etapów. 
Dodatkowo na każdym etapie jest jeden odcinek specjalny dla doświadczonych rowerzystów. Odcinki specjalne 
zaczynają się i kończą na trasie podstawowej. Trasa rajdu wynosi 42 km, zaś łącznie z odcinkami specjalnymi 
(Trasa Forte) wynosi 56 km z najwyżej położonym punktem na wysokości 711 m. n.p.m., a suma wzniesień 
przekracza 1100 metrów. Impreza jest współfinansowana przez organizatorów.



6) 6. Starosądecki Jarmark Rzemiosła
 Nazwa organizacji zgłaszającej wydarzenie

 Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu oraz Starosądecka Fundacja Kultury

 Miejsce wydarzenia

 Stary Sącz, Rynek

 Termin

 23 – 24 sierpnia 2014

 Organizator

 Urząd Miasta Starego Sącza

 Opis wydarzenia

 To największy w rejonie Sądecczyzny targ tradycyjnego rzemiosła i jeden z najważniejszych w Polsce południowo-
wschodniej. Współczesne Starosądeckie Targi Rzemiosła stanowią kontynuację historycznych starosądeckich targów, 
których tradycja sięga czasów Zygmunta Augusta. Odbywają się corocznie (po raz szósty) pod koniec sierpnia. Twórcy 
ludowi z Polski, Słowacji oraz Węgier prezentują tu swoje wyroby, a także sposób ich wykonania. Zobaczyć i nabyć można 
m.in. garnki, kosze, dzbanki, łyżniki, misy, garnuszki, tkane chodniki i narzuty, hafty, figurki z wosku pszczelego, 
szydełkowe aniołki, zabawki ludowe, wyroby z lnu i skóry, a także drewniane rzeźby i obrazy oraz zobaczyć 
rękodzielników przy pracy. Sprzedaży towarzyszą ciekawe obrzędy ludowe związane ze świętem plonów, występy 
zespołów folklorystycznych i oczywiście tradycyjne potrawy regionalne – wiejski chleb z łopaty, podpłomyki, smalec, 
marynowane grzyby i wiele innych. Na płycie starosądeckiego Rynku przez dwa dni (w godzinach od 11 do 20) trwa 
jarmark „jak za dawnych czasów”. Na podkreślenie zasługuje fakt, że spośród przeszło 140 wystawców nie ma ani 
jednego stoiska z masową produkcją „made in China”, wszyscy wystawcy prezentują wyłącznie wyroby rękodzielnicze z 
regionu i w tym zakresie obowiązuje rygorystyczna selekcja.

 Liczba uczestników: ok. 4000

 Strona internetowa: http://www.stary.sacz.pl/pl/3396/118661/Starosadecki_Jarmark_Rzemiosla_24-
25_sierpnia_na_rynku.html; http://starysacz-lewocza.eu/starosadecki-jarmark-rzemiosla/

http://www.stary.sacz.pl/pl/3396/118661/Starosadecki_Jarmark_Rzemiosla_24-25_sierpnia_na_rynku.html
http://starysacz-lewocza.eu/starosadecki-jarmark-rzemiosla/


7) Pannonica Folk Festival

 Nazwa organizacji zgłaszającej wydarzenie

 Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu oraz Starosądecka Fundacja Kultury

 Miejsce wydarzenia

 Wioska festiwalowa: Stodoła w Odnozynie, Barcice 585, gm. Stary Sącz

 Termin

 28 – 30 sierpnia 2014

 Organizator

 Starosądecka Fundacja Kultury (organizator), Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu 
(współorganizator)

 Opis wydarzenia

 „Pannonica – festiwal folkowy na szlaku wędrówek ludów i kultur” jest wiejskim, plenerowym i autentycznym 
miejscem spotkań i konfrontacji twórców. Magnesem ściągającym liczną, kolorową publiczność jest muzyka; 
zarówno autentyczny folklor jak i inspirowana muzyką tradycyjną z dawnej Galicji i innych krain państw 
wchodzących w skład dawnych Austro-Węgier, ale w gruncie rzeczy to pretekst do różnorodnych oddolnych 
działań animacji kulturowej i społecznej.

 Festiwal jest apoteozą różnorodności, wielokulturowości i bogactwa kultury ludowej Sądecczyzny, Małopolski i 
szerzej polskich Karpat oraz całej Nowej Europy. Dzięki brawurowemu debiutowi w 2013 r. już stał się 
kulturalną wizytówką Sądecczyzny integrując kapitał społeczny i wspomagając go w twórczych działaniach 
opartych o miejscową tradycję w szerszym kontekście uwzględniającym elementy karpackie, węgierskie, 
wołoskie, cygańskie i żydowskie, które na przestrzeni wieków współtworzyły miejscową kulturę.

 Liczba uczestników: ok. 3500

 Strona internetowa: www.pannonica.pl



8) Piknik wdzięczności

 Nazwa organizacji zgłaszającej wydarzenie

 Stowarzyszenie na Rzecz Osób Przewlekle Chorych i Dzieci Niepełnosprawnych "Nasz 
Dom" w Piwnicznej-Zdroju

 Miejsce wydarzenia

 Piwniczna-Zdrój, Misje Afrykańskie

 Termin

 wrzesień 2014

 Organizator

 Stowarzyszenie "Nasz Dom"

 Opis wydarzenia

 Spotkanie integracyjne, mające na celu podziękowanie sponsorom, podatnikom 1%, 
wolontariuszom, osobom wspierającym działalność stowarzyszeń.

 Do tej pory uczestniczyło ok. 200 osób. Spotkanie rozpoczynało się wspólną mszą św., w 
której uczestniczyli zaproszeni księża z innych parafii, stowarzyszenia (zawsze jest 
„Gniazdo” ze Starego Sącza), przedstawiciele władz gminy i powiatu. Po czym 
następowało wspólne biesiadowanie przy grillu, poczęstunek i degustacja regionalnych 
potraw, występy kapel i zespołów młodzieżowych, wspólne śpiewanie piosenek 
ludowych. (Ostatnio uczestniczyło dość sporo turystów).



9) Lubowniański jarmark

 Nazwa organizacji zgłaszającej wydarzenie

 Vykonny riaditel OOCR Severny Spis – Pieniny

 Miejsce wydarzenia

 Miasto Stara Lubownia

 Termin

 26 – 28 września 2014

 Opis wydarzenia

 Lubowniański jarmark jest największym i najbardziej znaczącym wydarzeniem w 
Starej Lubowni, które przyciąga do miasta tysiące odwiedzających z miasta, 
regionu, bliskiej i dalszej okolicy. Odświętne „trzy dni” tradycyjnie organizuje się 
pod koniec września. Oprócz stoisk z różnym asortymentem oferuje bogaty 
program kulturalny.



10) Międzynarodowy szachowy turniej 

hrabiego Jana Zamoyskiego

 Nazwa organizacji zgłaszającej wydarzenie

 Vykonny riaditel OOCR Severny Spis – Pieniny

 Miejsce wydarzenia

 Lubowniańskie muzeum - zamek w Starej Lubowni

 Termin

 27 - 28 września 2014

 Opis wydarzenia

 X. rocznik konkursu międzynarodowego



Podsumowanie wydarzeń kluczowych

Lp. Nazwa wydarzenia Miasto Termin

1
Otwarcie zamkowych bram, Wystawa: Panie i 

panowie, trzymajcie kapelusze!
Stara Lubownia 27 kwietnia 2014

2

Otwarcie letniego sezonu turystycznego w 

Średniowiecznym obozie wojennym, pod 

Lubowniańskim zamkiem

Stara Lubownia 27 kwietnia 2014

3
II Turystyczny Festiwal Piosenki Turystycznej 

„Zaczaruj Dźwiękiem” 2014 w Żegiestowie-Zdroju
Żegiestów-Zdrój 1 - 3 maja 2014

4 XXXV Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej Stary Sącz 9 – 13 lipca 2014

5
III Kameralny Polsko-Słowacki Rajd Rowerowy "Pętla 

Popradu"
Dolina Popradu 16 sierpnia 2014

6 6. Starosądecki Jarmark Rzemiosła Stary Sącz 23 – 24 sierpnia 2014

7 Pannonica Folk Festival Stary Sącz 28 – 30 sierpnia 2014

8 Piknik wdzięczności Piwniczna-Zdrój
2 lub 3 niedziela września 

2014

9 Lubowniański jarmark Stara Lubownia 26 – 28 września 2014

10
Międzynarodowy szachowy turniej hrabiego Jana 

Zamoyskiego
Stara Lubownia 27 - 28 września 2014


