
XIX JARMARK

WIELKANOCNY

Udział w Jarmarku Wielkanocnym jest równoznaczny z wyrażeniem 

zgody, na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych 

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE. a także wyrażeniem zgody na publikację 

wizerunku na stronach internetowych, profilach w mediach 

społecznościowych Sokołowskiego Ośrodka Kultury i Powiatu 

Sokołowskiego oraz w mediach lokalnych.

Osoby do kontaktu: Alina Simanowicz, Ola Kąkol, tel. 25 787 24 38

Sokołowski Ośrodek Kultury

ul. Wolności 27, 08-300 Sokołów Podlaski

tel./fax 25 787 24 38

e-mail: sekretariat@sokolowskakultura.pl

www.sokolowskakultura.pl



Serdecznie zapraszamy gospodynie wiejskie i miejskie, a także 

artystów i rękodzielników do udziału w 19. Jarmarku Wielkanocnym,

5 kwietnia 2020 r. w godz. 09:00-14:00 w hali sportowej Zespołu 

Szkół Salezjańskich „Lux Sapientiae”. Jak co roku w ramach Jarmarku 

odbędzie się Powiatowy Konkurs Tradycyjnych Wypieków 

Wielkanocnych.

Organizator: Sokołowski Ośrodek Kultury

Partner: Powiat Sokołowski

Zakres tematyczny Jarmarku:

- wyroby związane z tradycjami Świąt Wielkanocnych: pisanki, 

palmy, ozdoby, stroiki i inne rękodzieło

- wypieki i potrawy świąteczne: baby, mazurki, pascha, pasztety, 

wędliny itp.

- przetwory oraz ekologiczne wyroby garmażeryjne

Temat konkursu kulinarnego:

Tradycyjne ciasto wielkanocne „Smaczna pisanka”

Organizator rozumie pod tym hasłem pomysłowość, róznorodność 

formy, smaku i dekoracji wypieku nawiązującej do wielkanocnej 

pisanki. Organizator powoła komisję, która dokona podziału nagród 

zgodnie z regulaminem: oceni smak, wygląd ciasta, oryginalność

– dowolny kształt i formę (przestrzenną bądź płaską), nawiązanie

do tradycji oraz aranżację ekspozycji.

Warunkiem udziału w Jarmarku jest:

1. Dostarczenie wypełnionej karty zgłoszenia do dnia 27 marca 2020: 

osobiście do sekretariatu SOK, pocztą na adres Sokołowskiego 

Ośrodka Kultury (ul. Wolności 27, 08-300 Sokołów Podlaski) lub 

a.simanowicz@sokolowskakultura.pl

2. Uczestnicy Jarmarku przywożą swoje wyroby do hali sportowej 

Zespołu Szkół Salezjańskich dnia 5 kwietnia na godz. 9:00.

3. Każdy uczestnik Jarmarku otrzyma do dyspozycji wyznaczony 

stolik z imienną wizytówką.

4. Wniesienie opłaty wpisowej w kwocie 10 zł

5. Produkt przeznaczony do Konkursu należy przygotować do ekspo-

zycji na stół Konkursowy do godz. 10:00

6. Wyroby alkoholowe nie mogą być wystawiane a także sprzedawane 

przez uczestników Jarmarku Wielkanocnego

7. Każdy uczestnik ponosi odpowiedzialność za swoje stanowisko oraz 

mienie.

8. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi o godzinie 13:00

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w regulaminie

w każdym momencie bez podania przyczyny.

Uwaga! Ilość miejsc ograniczona! O przyjęciu decyduje kolejność zgło-

szeń. Po wyznaczonym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane!


