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Polsko-český festival chutí příhraničí 
 
dne 6. srpna 2022 v prostorách při obchodním centru Galeria Sudecka, ulice Aleja Jana Pawla II 51 

v Jelení Hoře (Jelenia Góra), Polsko. 

PRO VYSTAVOVATELE 

K účasti na akci zveme regionální výrobce uzenin, sýrů, chleba a pečiva, zavařenin, medu, piva a 
dalších potravinářských výrobků. 

Během festivalu budou probíhat vzdělávací a gastronomické ukázky, vaření polských a českých jídel v 

obřím pekáči a na pánvi. Připraveny budou pivovarnické dílny, umělecká vystoupení, mnoho atrakcí a 

soutěží.     

Pořadatel zajistí: 

•             bezplatnou obchodní a výstavní plochu (bez zástavby)  s možností propagačního prodeje a 
ochutnávek, 

•             propagaci akce v regionálních médiích. Výstavu doprovodí také hudební a umělecká 
vystoupení, kvízy pro veřejnost, řemeslné dílny a animace pro děti. 

Na účastnících akce je, aby si stánek vhodně a vkusně zařídili a vybavili, a také provozovali v 
určených hodinách. Úprava stánku musí ladit s povahou výstavy.  

Pokud vystavovatel v přihlášce uvedl, že potřebuje elektřinu, obdrží elektrickou přípojku, ale je na 
něm, aby měl k dispozici prodlužovací kabely, zástrčky apod. vhodné délky. 

UPOZORNĚNÍ!! 

Tuzemští vystavovatelé regionálních alkoholických výrobků jsou povinni zaplatit a získat povolení k 
prodeji alkoholu. Povolení je třeba získat na Městském úřadě Města Jelenia Góra: WYDZIAŁ SPRAW 
SPOŁECZNYCH, ZDROWIA I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ul. Stefana Okrzei 10, kancelář č. 
003, tel. +48 75 754 98 71. Povolení musí být předloženo pořadateli nejpozději do dne  28. 8. 2022. 
Bez tohoto povolení nelze výrobky prodávat. 
Zahraniční vystavovatelé musí své alkoholické výrobky dovézt do Polska oficiální cestou.  

. Polsko-český festival chutí se koná dne 6. srpna 2022 v časovém rozmezí: 

• MONTÁŽ stánku je možná dne 6.8. 2022 od 08:30 do 10:00 hodin 

• Expozice stánku proběhne dne  6. 8. 2022 od 10:00 do 20.00 hodin 

• Povinná DEMONTÁŽ stánku proběhne dne 6. 8. 2022 od 20:00 hodin. 
Vystavovatel prohlašuje, že dne 6. srpna 2022 bude nepřetržitě provozovat činnost od 10:00 do 20:00 
hodin. 
 
>REGISTRACE< 
 
ÚČAST NA VÝSTAVĚ JE ZDARMA! 
 
Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte potvrzení o registraci. 
Kontakt: Kancelář |+48 75 75 27 523; karin.pastuszka@karr.pl    
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