
ORGANIZATOR: MGOK DROHICZYN

PARTNER: LOT NAD BUGIEM

REGULAMIN WYDARZENIA

Wydarzenie promujące tradycje kulinarne i kulturowe obszaru Nadbużańskiego
Podlasia o tematyce Bożonarodzeniowej, którego organizatorem jest 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie.

Wydarzenie, na które składa się:

kiermasz rękodzieła, kiermasz gastronomiczny, warsztaty kulinarne, zajęcia
artystyczne, stoisko z Alpakami oraz sesja zdjęciowa, animacje dla dzieci itp.

(Liczba miejsc do wzięcia udziału w warsztatach jest ograniczona, o udziale
decyduje kolejność zgłoszeń)

Kto może wziąć udział:

• Koła Gospodyń Wiejskich 

• szkoły, stowarzyszenia itp. 

• osoby indywidualne 



KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY:

Podczas kiermaszu  organizowane są stoiska, na których wystawcy sprzedają
swoje produkty gastronomiczne, szczególnie związane z tradycją

Bożonarodzeniową, a także stoiska z rękodziełem ludowym, artystycznym itp.-
szczególnie związane z tradycją Bożonarodzeniową.

ZASADY  UCZESTNICTWA  W  KIERMASZU  GASTRONOMICZNYM  
W TRAKCIE PANDEMII COVID-19 

- Wystawcy zobowiązani są do zapewnienia na stoiskach stosownych środków
ochrony osobistej oraz środków dezynfekujących. Zaleca się również ustawienie
płynów dezynfekujących dla gości odwiedzających stoisko

- Wystawca powinien zapewnić środki ochrony osobistej dla pracowników/osób
świadczących usługi. Każdy wystawca musi posiadać maseczkę

- Stoiska będą rozstawione w odległości 1,5 m od siebie

-  Uczestnicy  kiermaszu,  potrawy  przeznaczone  do  sprzedaży  przywożą  do
budynku Zagubka w dniu imprezy tj. dnia 18 grudnia 2021 r. od godz. 10.00

- Każdy wystawca Kiermaszu Bożonarodzeniowego w Zagubku przyjmuje na
siebie własną, odrębną i całkowitą odpowiedzialność za swoje stanowisko oraz
wystawiane  i  sprzedawane  produkty,  ich  jakość  i  wpływ  na  zdrowie  osób
kupujących.  Jakiekolwiek  roszczenia  z  tego  tytułu  nie  mogą  obciążać
organizatora imprezy, partnera

-  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  zmian  w  regulaminie  w  każdym
momencie  bez  podania  przyczyny  oraz  do  ostatecznej  interpretacji  jego
postanowień

-  Zgłoszenie  do  udziału  w  Kiermaszu  Bożonarodzeniowym  w  Zagubku
równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu 

Wystawcy chętni do uczestnictwa w kiermaszu Bożonarodzeniowym 
w Zagubku proszeni są o zgłaszanie swojego przybycia telefonicznie pod

 nr tel.: 789-229-262 lub pod adres e-mail:  zagubek@zagubek.pl

(ilość miejsc we wnętrzach budynku jest ograniczona, 

stoiska wystawiennicze są bezpłatne)


