„ŚWIĄTECZNA GOSPODA”
tj. Jarmark jadła świątecznego w wykonaniu Kół Gospodyń Wiejskich
w ramach imprezy
Zimowa Odmiana – Jabłkowy Weekend w Warce
1. Co?
Pod nazwą „Świąteczna Gospoda” w dniu 14 grudnia odbędzie się jarmark jadła świątecznego –
miejsce sprzedaży produktów i dań przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich z powiatu
grójeckiego. Wydarzenie stanowi część imprezy pod nazwą „Zimowa Odmiana Wareckiego Rynku –
Jabłkowy Weekend w Warce.

2. Kiedy?
14 grudnia (sobota), w godz. 16.00 – 19.00

3. Gdzie?
Rynek Warki (Pl. St. Czarnieckiego)

4. Kto może się wystawić i z czym?
Do wystawienia się zapraszamy Koła Gospodyń Wiejskich z powiatu grójeckiego, które chcą
sprzedawać swoje wyroby regionalne, tj. jedzenie, którym będzie można posilić się na miejscu, ale
przede wszystkim takie, które uczestnicy imprezy będą mogli kupić na Święta. Wśród potraw
powinna być przynajmniej jedna potrawa z jabłkami.

5. Zgłoszenia
- Zgłoszenia należy przesłać do 9 grudnia 2019 r.
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc liczy się kolejność zgłoszeń.
- Zgłoszenia przyjmuje Stowarzyszenie W.A.R.K.A. drogą elektroniczną na adres:
warka@stowarzyszeniewarka.pl
Co podać przy zgłoszeniu?
 Nazwę KGW
 Imię, nazwisko oraz nr telefonu do osoby odpowiedzialnej za stoisko
 Listę potraw, które będą sprzedawane na stoisku

6. Konkurs dla KGW
W ramach imprezy zostanie przeprowadzony konkurs pt. „Najlepsze Koło Gospody”. Publiczność
będzie głosowała na stoiska KGW. Do wygrania będzie nagroda o wartości 1000 zł. Liczyć się będzie:
pomysł i wystrój stoiska oraz kreatywność, estetyka i podejście do obsługi.

7. Zapewniane zaplecze
Organizatorzy zapewniają:
- zadaszenie, tj. lokalizację stoiska pod białymi, dużymi namiotami

- stół o długości ok. 2 m oraz 2 krzesła, (uwaga! - ze względu na ograniczone miejsce, KGW nie mają
możliwości dostawienia własnych stołów)
- dostęp do prądu, do podłączenia 1 urządzenia o mocy do 2000W – Uwaga! w celu skorzystania z
prądu KGW powinno zabrać swój przedłużacz o długości 50 m
Udział w imprezie jest bezpłatny (tj. KGW nie ponoszą opłaty z tytuły Wystawcy). Organizator
zapewnia zorganizowanie miejsc do konsumpcji dla uczestników imprezy. W ramach wydarzenia
planowane są dodatkowe atrakcje - więcej na FB Zimowa Odmiana Wareckiego Rynku.

8. Informacje logistyczne









Miejsce: Rynek, pl. Czarnieckiego, Warka.
Zgłoszone KGW będą miały do dyspozycji wyznaczone miejsce pod białymi, dużymi
namiotami.
W godz. 14.30 – 16.00 – przyjazd i przygotowanie stoisk przez Wystawców, przy czym do
godz. 15.30 samochody muszą opuścić płytę rynku.
Po dokonaniu rozładunku samochody można zaparkować w sąsiedztwie rynku, tj. na parkingu
przy Media Expert.
Ze względu na jabłkowo-świąteczny temat imprezy Organizatorzy proszą, by stoiska miały
wystrój w tym klimacie.
KGW powinny zapewnić naczynia jednorazowe/opakowania dla sprzedawanych swoich
produktów/dań.
Na stoiskach można - w niewielkim zakresie - prowadzić również sprzedaż rękodzieła
świątecznego.
Toalety zewnętrzne znajdują się przy parkingu Media Expert.

9. Obowiązki KGW
KGW które biorą udział w Jarmarku zobowiązane są do:
1. Promocji Wydarzenia - Udostępnienia na swoim profilu Facebooku z informacją o udziale.
2. Zachęcania znajomych do odwiedzenia swojego stoiska.
3. Zadbania o zapewnienie pojemników/opakowań na sprzedawaną żywność.
4. Punktualnego przygotowania stoiska w dniu imprezy i zostawienia po sobie porządku.
5. Współpracy z Organizatorem i innymi Wystawcami (wzajemna pomoc i życzliwość)
Kwestie formalne związane ze sprzedażą produktów leżą w gestii Wystawcy.
„Świąteczna Gospoda” organizowana 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.
Organizatorzy chcą dać możliwość promocji i prowadzenia sprzedaży przez KGW. Jednocześnie celem
jest zwiększenie atrakcyjności imprezy (w sobotę odwiedzi nas telewizja ogólnopolska by
przeprowadzić transmisję), umożliwienie zakupu dobrej jakości domowych dań świątecznych –
szczególnie zajętym osobom, które nie mają możliwości przygotować ich samemu.

