Projekt „Bliżej tradycji, bliżej siebie” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu współpracy Interreg V-A
Republika Czeska – Polska 2014 - 2020.

Szanowni Państwo,
Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ma przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału
w Polsko-Czeskim festiwalu smaków, który odbędzie się w Jeleniej Górze na Placu przy Galerii
Sudeckiej, Aleja Jana Pawła II 51, Jelenia Góra dnia 06 sierpnia 2022 r. (sobota), w godzinach 10:00
– 20:00.
DLA WYSTAWCÓW
Do udziału w tym wydarzeniu zapraszamy w szczególności regionalnych producentów: wędlin, sera,
pieczywa, przetworów warzywnych, owocowych, produktów zielarskich, miodów, browarów i innych
produktów spożywczych.
Zapraszamy wszystkich, którzy pracą swoich rąk tworzą arcydzieła smaku, by wzięli udział w
Polsko-Czeskim festiwalu smaków.
Organizator zapewnia:
•
•

bezpłatną powierzchnię handlowo-wystawową – bez zabudowy, z możliwością sprzedaży
promocyjnej i degustacji,
promocję imprezy w regionalnych mediach.

Podczas jednodniowego, plenerowego „Polsko-Czeskiego festiwalu smaków” odbędą się:
•
•
•
•

Pokazy kulinarne z Polski i z Republiki Czeskiej.
Wspólne gotowanie na olbrzymiej patelni oraz brytfannie.
Quizy na temat historii, tradycji i kuchni z udziałem uczestników z Polski i Republiki Czeskiej.
Warsztaty i degustacji piwa polskiego i czeskiego.

W Państwa gestii pozostaje: aranżacja stoiska, estetyczna i wpisująca się w charakter wystawy,
wyposażenie oraz obsługa stoiska wystawienniczego w wyznaczonych godzinach.
Jeżeli Wystawca ma zapotrzebowanie na energie elektryczną proszę o zaznaczenie tej opcji w
Formularzu zgłoszeniowym. W gestii Wystawcy pozostaje posiadanie odpowiedniej długości
przedłużaczy, wtyczek, itp.
UWAGA!!
Wystawcy alkoholowych produktów regionalnych mają obowiązek opłacenia i uzyskania zezwolenia
na sprzedaż alkoholu. Zezwolenie należy uzyskać w Urzędzie Miasta Jelenia Góra: WYDZIAŁ SPRAW
SPOŁECZNYCH, ZDROWIA I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ul. Stefana Okrzei 10, pok. Nr 003,
tel. (75) 754-9871. Zezwolenie należy przedłożyć Organizatorowi najpóźniej do dnia 06.08.2022 r.

Brak zezwolenia skutkuje odmową dokonywania sprzedaży produktów alkoholowych podczas
wystawy.
UDZIAŁ W Festiwalu JEST BEZPŁATNY!!
Szczegóły organizacyjne:
•
MONTAŻ stoiska można rozpocząć 06.08.2022 r. od godz. 8:30 do 10:00
•
Ekspozycja stoiska dnia 06.08.2022 r. w godz. od 10:00 do 20:00
•
Obowiązkowy DEMONTAŻ stoiska dnia 06.08.2022 r. dopiero od godz. 20:00, po zakończeniu
imprezy.

Rejestracja online na stronie >tutaj<
Na podany w formularzu e-mail otrzymają Państwo potwierdzenie rejestracji.

