KIERMASZ RĘKODZIEŁA
RĘKODZIELNIKÓW Z POWIATU GRÓJECKIEGO
w dniu 14.12.2019 (SOBOTA) w ramach imprezy
Zimowa Odmiana – Jabłkowy Weekend w Warce
1. Co?
Kiermasz Rękodzieła odbędzie się od nazwą „Świąteczna Gospoda” w dniu 14 grudnia (sobota) na
wareckim rynku. Wydarzenie jest częścią imprezy pod nazwa „Zimowa Odmiana Wareckiego Rynku –
Jabłkowy Weekend w Warce”.

2. Kiedy i gdzie?
14 grudnia (sobota), godz. 16.00 – 19.00 – możliwością przedłużenia do godziny 20:00 na Wareckim
Rynku (Pl. St. Czarnieckiego).

3. Kto może się wystawić i z czym?
Swoje stanowisko mogą przygotować Rękodzielnicy z Powiatu Grójeckiego. Na stanowisku mogą
znaleźć się własnoręcznie wykonane produkty np. ozdoby świąteczne, kartki, stroiki itp. A także
produkty, które mogą być idealnym prezentem np. ręcznie wykonane przedmioty domowego użytku,
obrazy, rzeźby, prace z wikliny, drewna, papieru, tkanin, gliny itp. Wszystkie produkty dostępne na
stoisku muszą być własnoręcznie przygotowane, nie ma możliwości sprzedaży gotowych produktów.

4. Zgłoszenia
Zgłoszenia będą przyjmowane przez Gminną Instytucję Kultury Dworek na Długiej e-mailowo na
adres: dworek@dworek.warka.pl lub osobiście w Dworku na Długiej, Długa 3, Warka, lub
telefonicznie 48 667 22 70. Zgłoszenia będą przyjmowane do 9 grudnia 2019r.
Liczba miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń!!!
Co podać przy zgłoszeniu?
•
nazwę wystawcy/stoiska,
•
imię nazwisko oraz telefon do osoby odpowiedzialnej za stoisko,
•
Informację, co będzie sprzedawane na stoisku.

5. Co zapewnia organizator?
Organizator zapewnia:
 bezpłatny udział,
 wyznaczone miejsce na płycie rynku,
 dostęp do prądu (100W, przedłużacz we własnym zakresie),
 talon na kawę/herbatę (2 sztuki na stoisko)
 promocję imprezy „Zimowa Odmiana – Jabłkowy Weekend w Warce” poprzez utworzenie
wydarzenia na Facebooku, artykuły na stronach internetowych organizatora, informację w
lokalnej prasie, informacje na plakatach i ulotkach.

Organizator nie zapewnia:
 zadaszenia (własny namiot o wymiarach 3x3) ,
 stołów i krzeseł,
 przedłużacza do prądu (powinien mieć około 50m).

6. Po co?
- organizatorzy chcą umożliwić lokalnym rękodzielnikom zaprezentowanie swoich produktów
szerszemu gronu odbiorców
- organizatorzy chcą zwiększyć atrakcyjność imprezy poprzez umożliwienie mieszkańcom zakupu
prezentów świątecznych
- organizatorzy chcą promować lokalnych twórców, w związku z czym w sobotę na wareckim rynku
pojawi się ogólnopolska telewizja z transmisją na żywo.

7. Informacje techniczne






zgłoszone stoiska będą miały do dyspozycji wyznaczone miejsce na płycie rynku,
udział w imprezie jest bezpłatny,
w godz. 14.30 – 16.00 – należy przygotować stoiska, przy czym do godz. 15.30 samochody
będą musiały opuścić płytę rynku,
po dokonaniu rozładunku samochody można będzie zaparkować w sąsiedztwie rynku tj. na
parkingu przy Mediaexpert ( tam też będą znajdowały się toalety zewnętrzne),
mile widziane jest ozdobienie stoiska w klimacie świątecznym.

8. Obowiązki wystawcy
Wystawcy, którzy biorą udział w wydarzeniu zobowiązani są do:
1. Promocji Wydarzenia – Udostępnienie na swoich mediach społecznościach informacji o
udziale w wydarzeniu,
2. Zachęcenia znajomych do odwiedzenia swojego stoiska,
3. Punktualnego przygotowania stoiska w dniu imprezy i zostawienia po sobie porządku,
4. Współpracy z Organizatorem i innymi Wystawcami (wzajemna pomoc i życzliwość),
5. Kwestie formalne związane ze sprzedażą produktów leżą w gestii Wystawcy.
Kiermasz rękodzieła organizowany jest w ramach imprezy „Zimowa Odmiana – Jabłkowy Weekend w
Warce”.
Organizatorem głównym jest Dworek na Długiej.
Współorganizacja: Stowarzyszenie W.A.R.K.A., Stowarzyszenie Sady Grójeckie.
Wsparcie: Urząd Miejski w Warce, Zakład Usług Komunalnych w Warce.

