Název aktivity – rok 2020

XIII. krajské dožínky Ústeckého kraje

Datum konání akce

12. 9. 2020

Krátký popis aktivity

V roce 2020 se uskuteční již XIII. krajské dožínky Ústeckého kraje, kde se prezentují jak drobní
řemeslníci, vystavovatelé zemědělské techniky, vystavovatelé drobného zvířectva, ale také
prodejci z celého Ústeckého kraje.
Akce Dožínky každoročně oslovuje návštěvníky z celého Ústeckého kraje a také sousedních krajů.
Uspořádání tradiční kulturně – společenské akce nejvyšší kvality v Ústeckém kraji a s tím spojená
propagace celého regionu.

Cíle a odůvodnění aktivity
Typ aktivity

Kulturně – společenská. Akce spojující expoziční část, prodejní část a kulturní i doprovodný
program

Rozsah aktivit

Krajská

Cílová skupina
Předpokládaný počet účastníků/návštěvníků aktivity
(nepovinné)
Místo realizace aktivity

Široká veřejnost všech věkových kategorií.

Celkový předpokládaný rozpočet aktivity
Financování
Hlavní organizátor aktivity
Stručný popis činnosti pořádající organizace
Identifikační údaje – Adresa
Kontaktní / zodpovědná osoba
Pozice
Telefon
Email

Odhadem 5 000 – 7 000 návštěvníků.
Obec Peruc – hlavní program na nám. E. Filly, zámecký park – scéna pro nejmenší, fotbalové hřiště
– scéna s lidovou a country hudbou.
0,9 mil. Kč
Vícezdrojové
Městys Peruc
Organizování společenských akcí s pozitivním dopadem na region Ústecký kraj.
Městys Peruc, Oldřichova 49, 43907 Peruc. IČO 00265331
Ing. Radomír Bláha
Starosta
+420 607 982 661, 415 697 175

blaha@peruc.cz

Reprezentant organizace – např. jednatel
Partneři aktivity
Publicita poskytovatele – Ústeckého kraje

Nabídka pro prezentaci ostatních akcí v rámci
projektu Rodinné stříbro Ústeckého kraje

Ing. Radomír Bláha – starosta městyse Peruc
Ústecký kraj, Agrární komora Louny, Zemědělské družstvo Peruc, Zemědělský svaz Louny.
Tisk – Žatecký deník a Lounský press, měsíčník Ústeckého kraje, Libochovické a Polabské noviny
Rozhlas – rádio Blaník, Frekvence 1,
Plakátová kampaň – 100 ks plakátů umístěných na plochách po celém ÚK
Prezentace moderátorem po celý den konání akce.
Internetové stránky Dožínek www.dozinkyperuc.cz, internetové stránky městyse Peruc
www.peruc.cz, prezentace ve čtvrtletníku Perucký zpravodaj. Prezentace moderátorem akce.

