
 
 

  

Regulamin Kiermaszu Rękodzielniczego 

w dniu 04.08.2019 w Warce 

 

1. Co warto wiedzieć? 
Nazwa:  Powiatowy Kiermasz Rękodzielniczy 

Kiermasz odbywa się razem z Jarmarkiem Śniadaniowym Szlaku Jabłkowego. Wydarzeniu będzie 

towarzyszyć tango argentyńskie (Piosenki tango śpiewane, lekcja kroku tanga argentyńskiego, pokaz 

oraz milonga tj. potańcówka tangowa z udziałem ok. 60 osób ze Stowarzyszenia Tanga 

Argentyńskiego LaMirada) 

 

Termin:  

4 sierpnia (niedziela), godz. 10.00 – 14.00 - sprzedaż 

9.00 – 10.00 - przygotowywanie stoisk przez Wystawców 

 

Miejsce:  

Rynek Warki (Pl. St. Czarnieckiego)  

 

Organizatorzy:  

a) Stowarzyszenie W.A.R.K.A.   

b) Dworek na Długiej   

 

Wsparcie organizacyjne:  

 Urząd Miejski w Warce  

 Zakład Usług Komunalnych w Warce 

 Centrum Sportu i Rekreacji 

 Klub Seniora PoKUSa 

 

2. Kto może się wystawić ze stoiskiem? 
Organizatorzy zapraszają do udziału: 

 Indywidualnych twórców rękodzieła i galerie rękodzieła,  

 Organizacje pozarządowe i grupy np. Grupy senioralne, Koła Gospodyń Wiejskich 

 Biblioteki, szkoły i domy kultury 

z terenu powiatu grójeckiego. 

 

Zapraszamy tych którzy: 

 Chcą pokazać i sprzedać swoje wyroby/sztukę 

 Chcą tylko pokazać swoje wyroby/sztukę 

 

3. Po co Kiermasz? 
1. Cel wydarzenia:  

c) Umożliwienie zaprezentowania i sprzedaży lokalnym twórcom z powiatu grójeckiego ich 

wyrobów rękodzielniczych,  

d) Zaznajomienie mieszkańców Warki i turystów z ofertą lokalnych twórców,  

e) Wzbogacenie oferty spędzania wolnego czasu dla mieszkańców i turystów (Kiermasz 

organizowany jest w ramach Jarmarku Śniadaniowego w rytmie tanga argentyńskiego)   



 
 

 

 

4. Co można sprzedawać/pokazać? 
1. Sprzedawać można tylko ręcznie wykonane prace np.: 

 Biżuteria, torby 

 ozdoby, dekoracje – np. z papieru, słomy, bibuły itp. 

 ręcznie wykonane przedmioty domowego użytku 

 obrazy, rzeźba 

 prace garncarskie 

 prace z wikliny, papieru, drewna, tkaniny itp 

 kowalstwo – tylko kute np. świeczniki,  

 prace wyszywane, wykonywane ręcznie z np. włóczki 

 zabawki np. lalki, wykonane z drewna, piórek, tkanin 

 inne ręcznie wykonane rękodzieło 

 

2. Nie będzie można sprzedawać 

 wyrobów nie będących rękodziełem (wykonanych fabrycznie) 

 artykułów spożywczych (poza wyrobami cukierniczymi ręcznie dekorowanymi).  

 wytwory zawierające głównie tworzywa sztuczne nie będą mile widziane 

(Wyjątkiem jest stoisko wachlarzy hiszpańskich które stanowią oprawę do pokazu tanga 

argentyńskiego) 

 

3. Mile widziane jest  

prowadzenie na stoisku nauki rękodzieła dla osób odwiedzających stoisko m.in. dzieci. 

Nauka może być prowadzona np. w formie warsztatów, pokazów, zajęć (wszelkich form 

angażowania uczestników)  na stoisku wystawienniczym 

 

5. Co musi zrobić Wystawca? 
Wystawca zobowiązany jest do: 

1. Udostępnienia informacji o Kiermaszu na swojej stronie internetowej/ na swoim profilu 

Facebooku z informacją o udziale 

2. Punktualnego przygotowania stoiska w dniu imprezy 

3. Zapewnienia własnego namiotu (wskazany rozmiar 3mx3m – wszystkie stoiska będą wówczas 

podobnych rozmiarów, co wpłynie na estetykę całości). Można również pokazać lub 

sprzedawać swoje prace bez namiotu  

4. Zostawienia po sobie porządku 

5. Współpracy z Organizatorem i innymi Wystawcami (wzajemna pomoc i życzliwość) 

 

Kwestie formalne związane ze sprzedażą produktów, tj. koncesje, ubezpieczenia i inne leżą wyłącznie 

w gestii Wystawcy. 

 

6. Co zapewnia organizator? 
1. Organizator zapewnia: 

 Wyznaczone miejsce na rynku 

 Stół (ok. 2m) i  1 krzesło – uwaga liczba stołów jest ograniczona, liczy się kolejność 

zgłoszeń 



 
 

 oznaczenie stoiska  

 promocję imprezy poprzez  

o utworzenie wydarzenia na Facebooku 

o zapewnienie atrakcji w postaci organizacji Jarmarku Śniadaniowego i pokazu tanga 

argentyńskiego 

o informację w lokalnej prasie,  

o informację na stronie internetowej organizatorów,  

o przygotowanie i druk plakatu (Kiermasz jako jedna z atrakcji wydarzenia Jarmark 

Śniadaniowy) 

 

2. Organizator nie zapewnia na stoisku: 

 prądu 

 nakrycia stołu 

 namiotu 

 

3. Organizator nie pobiera opłaty od Wystawcy. 

 

4. W przypadku niesprzyjającej pogody Organizator ma prawo odwołać imprezę informując o 

tym Wystawców (sms) lub przenieść kiermasz do budynku OSP Warka (w sąsiedztwie) 

 

7. Jak się zgłosić? 
1. Do kiedy? 

Termin zgłoszeń  do 29 lipca 2019r.  

 

2. Co podać? 

Formularz zgłoszenia – stanowi załącznik 1 do Regulaminu  

  

3. Gdzie wysłać zgłoszenie? 

Zgłoszenia będą przyjmowane e-mailowo na adres:  

warka@stowarzyszeniewarka.pl 

lub osobiście w 

Dworku na Długiej, Długa 3, Warka 

 

8. Pytania? 
1. Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z koordynatorkami: 

 Dorota Lenarczyk, Stowarzyszenie W.A.R.K.A. dlenarczyk@stowarzyszeniewarka.pl,  tel. 

504 671 770,  

 Dworek na Długiej, tel. 48 6672270, Długa 3, Warka 

 Zofia Sieradzan, Klub Seniora Pokusa , zosiasieradzan@wp.pl, tel. 533282892 

 

 

 

 

 

Zał. 1 – Formularz zgłoszeniowy 
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