
Regulamin kiermaszu rękodzieła MIKOŁAJCE 10 - 11  grudnia 2022 w Augustowie

Cele kiermaszu: 
- zapoznanie mieszkańców ze stanem współczesnej sztuki ludowej i tradycyjnego rzemiosła oraz rękodzieła artystycznego, 
- podtrzymywanie i rozwój istniejącej twórczości artystycznej,
- umożliwienie twórcom ludowym i rękodzielnikom sprzedaży ich wyrobów.
Termin i miejsce organizacji: 
10 - 11 grudnia 2022 rok – sobota - niedziela /w godz. 10.00-16.00/. 
Miejsce organizacji kiermaszu: 
Rynek Zygmunta Augusta .
Regulamin: 
1. Do udziału zapraszamy wszystkich twórców ludowych i rękodzielników. 
2. Na kiermaszu będą wystawiane do sprzedaży prace z następujących dziedzin: 
- żywność /wyroby nabiałowe, mięsne, pieczywo, wypieki, soki itp./ 
- miody i produkty miodopochodne /nalewki, produkty kosmetyczne itp./ 
- biżuteria /ręcznie wykonana/ 
- zabawki: ręcznie szyte, szydełkowe, zabawki takie jak dawniej sprzedawano na jarmarkach – wykonane z gliny, drewna, piórek 
/nie mogą być zrobione z tworzyw sztucznych oraz surowiec nie powinien pochodzić z innych krajów/ 
- wyroby cukiernicze: ręcznie wykonane, 
- kowalstwo: okucia, świeczniki, zawiasy, krzyże, drobne ozdoby itp. /wyroby nie mogą być spawane lub lane/ 
- bednarstwo: różne rodzaje naczyń, 
- garncarstwo: dzbany, misy, makutry, półmiski itp. 
- plecionkarstwo: wyroby z wikliny /kosze, koszyczki, tacki, różne formy dekoracyjne/, z łyka, słomy, korzeni sosnowych, 
- tkaniny: kilimy, dywany, płachty, różne przykrycia, chodniki, 
- haft: wszystkie rodzaje, 
- wycinanki: jedno i wielobarwne, witrażowe,
- kwiaty: takie jak robiono do zdobienia stołów, świętych obrazów – robione z bibuły, papieru, nici, słomy, piórek /niedopuszczalne 
są kwiaty z plastiku, gąbki lub innych tworzyw sztucznych/ 
- rzeźba i płaskorzeźba: drewno, glina,
- malarstwo i grafika: obrazy na płótnie, papierze, desce, szkle; drzeworyt.
3. Zgodnie z art.3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia a także z art.14,17 i 18 
Rozporządzenia /WE/ Nr 178/2002 ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego oraz art.1 
Rozporządzenia /WE/ Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków 
spożywczych – tylko żywność bezpieczna dla zdrowia i życia człowieka może znajdować się w obrocie, a odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo żywności ponoszą przedsiębiorcy produkujący lub wprowadzający żywność do obrotu. 

1. Wystawca oferujący produkty żywnościowe zobowiązany jest do przestrzegania przepisów sanitarno-higienicznych które obejmują:
2. utrzymanie właściwej higieny personelu poprzez wyposażenie punktów sprzedaży artykułów spożywczych w przenośne urządzenia do 

mycia rąk, sprzętu zaopatrzonego w mydło, papierowe ręczniki, worki na śmieci; 
3.   osoby mające bezpośredni kontakt z żywnością powinny posiadać ważne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-

epidemiologicznych; 

4.   powierzchnie blatów, wyposażenia stanowisk sprzedaży powinny być wykonane z gładkiego materiału nadającego się do łatwego       
czyszczenia i dezynfekcji; 

5.   środki spożywcze muszą być tak umieszczone, aby unikać ryzyka zanieczyszczenia; 

6.   należy zapewnić odpowiednie warunki dla utrzymania i monitorowania właściwych warunków termicznych żywności łatwo psującej  
się; 

7.  odpady zarówno stałe, jak i płynne powinny być składowane w przygotowanych w tym celu zamkniętych pojemnikach.

Warunki uczestnictwa w kiermaszu: 
1. Uczestnicy kiermaszu przyjeżdżają na koszt własny  i z własnym namiotem/stoiskiem.
2. Organizator zapewnia miejsce do ekspozycji prac.
3. Organizator nie zapewnia noclegów.
4. Uczestnicy kiermaszu wnoszą opłatę 30 zł za 2 dni od stoiska do 7 grudnia 2022 r.  na konto Augustowskich Placówek Kultury, 

numer konta Bank Pekao S.A. 39 1240 5211 1111 0000 4921 2745 z dopiskiem: Mikołajce 2022, dodatkowo słodki wypiek do 
wspólnej kawiarenki.
3. Twórcy chcący wziąć udział w kiermaszu powinni dostarczyć do dnia 7 grudnia 2021 r. tj: podpisaną kartę uczestnictwa (zał.nr 
1) i zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zał.nr 2), na adres: Augustowskie Placówki Kultury, Rynek Zygmunta Augusta 9, 
16-300  Augustów (wejście od ulicy Kościelnej) lub mailem: augustynki.augustow@gmail.com

4. Wystawca zobowiązuje się do przyjęcia warunków zawartych w Regulaminie z chwilą złożenia Karty zgłoszenia wystawcy. 
5. Informacji telefonicznych udzielają Izabela Cembor i Renata Rybsztat tel. 87 6433659 
Odwołanie uczestnictwa: 
1. W sytuacji zaistnienia osobistych okoliczności uniemożliwiających udział należy powiadomić Organizatora o nieobecności do 
dnia 7 grudnia 2022 r.
2. W przypadku braku informacji i nieobecności wystawcy w czasie trwania Kiermaszu, opłata nie podlega zwrotowi. 


