Jarmark Wielkanocny w Cedyni
REGULAMIN
Niedziela 29.03.2020 r.

Termin: 29 marca 2020 r. , godz. 12.30-17.00
Miejsce: Rynek w Cedyni
Organizator: Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu
Cel: prezentacja i przybliżenie dorobku kulturowego związanego z Wielkanocą, a także promocja
produktów regionalnych i tradycyjnych. Na stoiska prezentowane będą tradycyjne wyroby
dekoracyjne i spożywcze.
Charakter:
Impreza promocyjno-wystawiennicza
1. Uczestnicy:
Organizator chce stworzyć mieszkańcom gminy Cedynia oraz wszystkim przybyłym możliwość
zapoznania się z techniką tworzenia rękodzieł o tematyce wielkanocnej, przedstawić regionalne
produkty spożywcze itp. Do zaprezentowania swoich autorskich dzieł zostały zaproszone następujące
podmioty:
•

Stowarzyszenia,

•

Instytucje,

•

Świetlice,

•

Koła Gospodyń Wiejskich,

•

Osoby indywidualne.

2. Oferta dla wystawców
Udział w imprezie wystawienniczej jest nieodpłatny. Organizator oferuje:
a) powierzchnie wystawienniczą , ławki, stoły
b) prezentację i sprzedaż – wystawcy oprócz podstawowych elementów wystawowych będą mogli
zaprezentować produkty regionalne i kulinarne, będzie istniała również możliwość sprzedaży
prezentowanych produktów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (Ustawa z dnia 29
sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, Rozporządzenie Ministra Finansów Publicznych z dn. 26
lipca 2010 w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas
rejestrujących Dz.U. z
2010 r. nr 138; poz. 930 str. 6)
c) scenę – możliwość zaprezentowania się każdego Wystawcy na scenie głównej. Prezentacja może
obejmować różnego rodzaju występy, np. artystyczne , dostępność czasowa sceny dla
poszczególnych Wystawców zostanie uzgodniona indywidualnie.

d ) identyfikatory – wystawcy otrzymają identyfikatory z nazwą w celu wystawienia ich na swoich
stoiskach stoisku.
3. Warunki uczestnictwa
Warunkiem uczestnictwa w Jarmarku wielkanocnym w roli wystawcy jest:
a) Zgłoszenie - udział należy zgłosić do Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu do 20 marca 2020 r. do
godz.17:00, droga telefoniczną, e-mailową na adres oferty@cokiscedynia.pl lub osobiście w
budynku Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu Plac Wolności 4 74-520 Cedynia.
4. Harmonogram
Całość imprezy zaplanowana jest w godzinach od 12:30 do 17.00. Oficjalne i uroczyste rozpoczęcie
Jarmarku Wielkanocnego nastąpi o godz. 12:30 na scenie głównej.
5. Uwagi:
Każdy wystawca odpowiada indywidualnie za swoje stoisko oraz za wszelkie atrakcje związane z
przygotowaną prezentacją.
W przypadku uszkodzenia elementów zapewnionych przez organizatora wystawca będzie obciążony
kosztami renowacji.
Przygotowanie stoiska powinno odbyć się przed rozpoczęciem jarmarku.
Ze względów organizacyjnych oraz mając na uwadze pozytywne wrażenia osób zwiedzających,
demontaż stoisk, wywóz eksponatów oraz likwidacja ekspozycji na stoisku przed zakończeniem
Prezentacji czyli przed godziną 17:00 jest zabronione.
6. Dane kontaktowe
Zgłoszenia wystawców przyjmuje Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu. Wszelkie sprawy i
pytania proszę kierować do biura COKiS tel.91 41 44 131 email: oferty@cokiscedynia.pl
ul. Plac Wolności 4, 74-520 Cedynia

