X Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny
7 czerwca 2015 r.
llark Etnograficzny - Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni
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Organizator: Urząd Marszałkowski WojewództwaŚwiętokrzyskiego
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel. 41341 6912, fax. 41 3625606
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Współorganizator: Muzeum Wsi Kielecki~j
ul. Jana Pawła 116.25-013 Kielce
leJ. 41 344 92 97
e-mail:poczta@mwk.com.pl

REGULAMIN

UCZESTNJCTWA

I. Warunki Uczestnictwa

l. Warunkiem uczestnictwa w X Świętokrzyskim Jarmarku Agroturystycznym,

który odbędzie

się dn. 7 czerwca 2015 r. na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni k/Chęcin, jest przekazanie
organizatorom

pIsemnego

zgłoszenia

wg

załączonego

wzoru

do

dnia

22

maja

2015 r. O przyjęciu na Jarmark Agroturystyczny decyduje kolejność przesłania wypełnionej
karty zgłoszeniowej. Liczba miejsc wystawienniczych (drewnianych domków) jest ograniczona.
2.

Przedstawicielem

Marszałkowski

organizatorów

W~jewództwa

do

spraw

Świętokrzyskiego,

kontaktów

z

Odział Kultury

wystawcami
Fizycznej

jest

Urząd

i Turystyki,

ul. Paderewskiego 34a, 25-506 Kielce, tel. 41 341 69 12, fax. 4 l 362 56 06.

-

lI. OT!!anizacja
.

l. Organizatorzy zapewlllają uczestnikom powierzchnię wystawową oraz drewniany domek
z ladą (ilość domków ograniczona - o przydziale decyduje kolejność zgłoszeń) ustawionych na
terenie Parku Etnograficznego - Muzeum Wsi Kieleckie:iw Tokarni.
2. lstnie:ie możliwość użycia własnej zabudowy stoiska (preferowany wystrój stoiska w stylu
retro np.

o charakterze

wiejskiej

chaty, nawiązujący

swoim

wyglądem

do obiektów

zlokalizowanych na terenie parku). Za jego montaż, obsługę oraz demontaż odpowiedzialny jest
wystawca.
3. Udział w Jarmarku Agroturystycznym

oraz wynajem powierzchni

wystawienniczej

ze

standardowym wyposażeniem (drewniany domek) jest bezpłatny wyłącznic dla osób/instytucji
zaproszonych

przez Organizatora.

Wówczas Wystawca ponosi jedynie koszty związane

z transportem, przygotowaniem materiałów promocyjnych, ewentualnych degustacji, pokazów
wyrobów ludowych i rzemieślniczych oraz własnej zabudowy stoiska. Pozostali Wystawcy są

I.ohowiq/.ani do kol1lal:tu

Muzeum Wsi Kieleckiej w celu ustalenia opiaty iwarunU,Vl' ud/.ialu

I.

w Jarmarku.
4. Wynajęte

stoisk"

udostęrniane

osohom trzecim.

5. Celem

udziału

r17.eznaewne

ewcntuuhu!

rromocja

rrezcntowanych

przygotowunie

wylącwic

w X Świętokrzyskim

turystycznr::j Wystawcy.
i kulturowych

jest

Jarmarku

sprzcdaż

mc mozc

wystawcy

Agroturystycznym

jest rrezcl1lacja

ohszarCl\v. Mając Le cele na Vl'z~lędzie organizlłtor

(cena

hyc'

okrty

świadcl.Onych rrzcz niego usług oraz walorów turystycznych

potraw i napojiJw, hęd:!t'ych spccjalności:!

degustacji

potruwy/napoju).

dla dane~o

lIloże

pokrywlIl'

Wykaz potnl\\'/napojów

wra/.

wył:!cZllie

Wystawcy

koszty

oraz ich

prl.y~olowunia

ccnami za .iedn" porcje/s/wk\:

I.

dopuszczu

nale/y podal-

\\' Karcie Zgloszeniowej.
(1.

Wystawca

ma

VI'dniu rozpoczęciu

ohowiązek
Jarmarku.

rrzez cały czus otwarcia

za~ospodarowania

stoiska

nalpllźnicl

d"

Wystawca zohowiqzuny jest do rrzehywaniu

X Świętokrzyskiego

Jarmurku AgroturystycZllego.

~"dz,

10.00

na terenic stoiska
tj. 7 czerwca ~() 15

VI'~odz. J 1.00-1 'UHI.
li!. Pozostułe warunki
I. W,I'swwca nic

lWI

prawa hel. zgody organizatoró\v

do wystawiania

i wywieszania

reklam roza

tcrenem własnl:g" stoiska.
2. Or~aniLalorz~
ronosz,!

przyjmują

odpowil:dzialności

wynikłe z niewlaśl:iwego

zastrzega

w X Świętokrzyskim

Ol:hronc It;rcnu Jarmarku.

za micnie wysWWC('l\VpOl.ostawione
u/ytkmvania

rezygnal:ię do organizatorów,
4. Organizator

na sil:hie ogllln"

Organizatorzy

hel. "picki.

nic

Wszelkie sl.kody

stoiska pokrywa wystawca.

najróżniej
sobie prawo

do dnia 29 lIIuja hr.
do nanoszenia

zmIan

w Re"uiaminie
~/
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Uczl:stnietwa

Jarmarku Agroturystycznym.

Dyrektor
Departamentu
Promocji,
Eduka«ji, Kultury, Sportu i Turystyki
~Jacek KowaiczyJz
~
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