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Wójt Gminy Szemud wydał Zarządzenie odnośnie odpłatności za wynajem miejsc pod stoiska handlowe na
DOŻYNKI SZEMUD 2022. Zgłoszenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją treści regulaminu
stanowiącego załącznik nr 3 do w/w Zarządzenia. Rozpatrywane będą wyłącznie zgłoszenia na
formularzach określonych w Zarządzeniu : załącznik 1 lub załącznik 2. Wszelkie zgłoszenia stoisk zgłaszane
w innej formie nie będą rozpatrywane.
Zarządzenie w sprawie odpłatności za wynajem miejsc pod stoiska
Załącznik nr 1 do zarządzenia Twórcy ludowi i Koła Gospodyń Wie
Załącznik nr 2 do zarządzenia Stoiska handlowe i promocyjne
Załącznik nr 3 REGULAMIN dla wystawców podczas imprezy kultural
dozynki-gminne-formularz-zgloszenia-tworcy-ludowego (1)
dozynki-gminne-formularz-zgloszenia-stoiska-handlowego (3)
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Dożynki Gminne 04 września 2022 SZEMUD

13.00 Msza św. W kościele paraﬁalnym pw. Św. Mikołaja w Szemudzie
14,00 Formowanie korowodu przy kościele i przejazd paradny
15,15 Uroczyste odśpiewanie Hymnu Państwowego i Kaszubskiego
15,20- Powitanie przybyłych gości.
15,25 – wystrzał armatni – oﬁcjalne otwarcie dożynek przez Wójta Gminy Szemud
15,30 przemówienia okolicznościowe
15,45 Uroczyste przekazanie chleba przez Starostów Dożynek + występ Koleczkowianie
16,05 Występ Orkiestry Dętej Gminy Szemud pod batutą Wojciecha Kubika
16,30 Konkursy wiejskie
16,50 Wręczenie nagród w konkursie na „Najpiękniejszy wieniec” oraz podziękowań dla sołectw za
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przygotowanie „Najbardziej pomysłowych pojazdów dożynkowych”
17,50 Start Biegu po Zdrowie i rozdanie nagród do godziny 18 (pod sceną start i meta)
18,00-19,00 KABARET „CZWARTA FALA”
19,00-19,10 Podziękowania dla KGW
19,10- 20,10 Występ zespołu Mike Rif i CUBANA
20,10-20,30 Konkurs wiejski
20,30 Zespół CLIVER
21,30 Pokaz Laserowy
21,50 Pokaz pirotechniczny.
22.00 DJ do godziny 24,00

Dodatkowe atrakcje: w bezpośrednim sąsiedztwie placu dożynkowego „Wesołe miasteczko”, wystawa
maszyn rolniczych, pokaz toczenia na kole garncarskim, fotobudka, dmuchańce dla dzieci, punkt badań
proﬁlaktycznych „Szpitali Pomorskich”, animacje dla dzieci 15,00-20,00 (przygotowane przez GOPS
Szemud) na małej scenie przy wesołym miasteczku , akcja Narodowego czytania „Balady i romanse”
Adama Mickiewicza (przygotowane przez Bibliotekę Publiczną Gminy Szemud”, stoiska gastronomiczne
KGW z terenu Gminy Szemud, stoiska gastronomiczne i handlowe.
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