
 

 

Regulamin udziału wystawców 

w I Świątecznym Kiermaszu Sztuki i Rękodzieła 2019 
 

1. Organizatorem I Świątecznego Kiermaszu Sztuki i Rękodzieła 2019 jest Gminne Centrum Kultury i Sportu 

w Jabłonnie w ramach projektu „Siła tkwi w społeczności. Aktywizacja i integracja mieszkańców Gminy Jabłonna” 

współfinansowanego z PROW 2014-2020.  

2. I Świąteczny Kiermasz Sztuki i Rękodzieła 2019 odbędzie się 8 grudnia 2019 r. w Gminnym Centrum Kultury 

i Sportu w Jabłonnie, ul. Modlińska 102, 05-110 Jabłonna.  

3. Aby zostać Wystawcą I Świątecznego Kiermaszu Sztuki i Rękodzieła 2019 należy wypełnić Formularz Zgłoszeniowy 

znajdujący się na stronie: www.gckis.pl lub  www.jablonna.pl dołączając do niego 3 aktualne zdjęcia swoich prac, 

które w pełni ukazują charakter zgłaszanej oferty i wysłać w dniach 12-25 listopada 2019 r. na adres 

gckis@jablonna.pl. Zgłoszenia bez zdjęć nie będą rozpatrywane. Organizatorom zależy na dobrym poziomie 

i różnorodności prezentowanych stoisk. Wystawcy I Kiermaszu zostaną wybrani przez powołane w tym celu gremium 

(nie decyduje kolejność zgłoszeń) i powiadomieni o decyzji pocztą elektroniczną.  

4. Przesłanie Formularza Zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z przyjęciem podmiotu do uczestnictwa w Kiermaszu. 

Organizator zastrzega sobie prawo wyboru wystawców w Kiermaszu w przypadku większej ilości zgłoszeń 

(ograniczona liczba miejsc).  

5. Potwierdzenie akceptacji Wystawcy do udziału w kiermaszu nastąpi najpóźniej do 2 grudnia 2019. r.  

6. Wypełnienie Karty Zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.  

7.   Każdemu Wystawcy zapewnimy minimum miejsca w postaci jednego stolika (ok. 80 x180 cm) i 2 krzeseł 

(w przypadku, gdy wystawca potrzebuje mniej miejsca, jeden stolik może być wykorzystany przez dwóch 

wystawców).  

8.    Udział w Kiermaszu jest bezpłatny.  

9.    I Świąteczny Kiermasz będzie czynny dla zwiedzających (i nabywców) w godzinach  11:00-16:00. Wystawców 

prosimy o przybycie wcześniej w celu przygotowania swojego stoiska (w godz. 10:00-11:00) oraz nieskładanie stoisk 

wcześniej niż o godz. 16.00.  

10.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Kiermaszu lub jego odwołania w przypadku zaistnienia 

okoliczności niezależnych od Organizatora.   

11.  Pytania i wątpliwości, prosimy kierować: gckis@jablonna.pl lub telefonicznie: 22 782 47 37. 
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