
REGULAMIN XXI JARMARKU 
BOŻONARODZENIOWEGO

GRUDZIEŃ 2022

Sokołowski Ośrodek Kultury w Sokołowie Podlaskim po raz dwudziesty pierwszy organizu-

je Świąteczny Jarmark Bożonarodzeniowy. Imprezy tego typu cieszą się rosnącym zaintere-

sowaniem mieszkańców miasta i powiatu, a także twórców ludowych i artystów nieprofe-

sjonalnych oraz szkół i ośrodków specjalnych. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Jarmarku, który odbędzie się 18 grudnia (niedziela) 

2022 r. o godz. 10:00 na placu przy Sokołowskim Ośrodku Kultury. 

Zakres tematyczny Jarmarku: prace szczególnie związane z tradycjami Świąt Bożego 

Narodzenia, np.:

• ozdoby choinkowe, 

• stroiki świąteczne 

• kartki bożonarodzeniowe 

• upominki świąteczne

• tradycyjne potrawy

• pierogi, wędliny

• ciasta bożonarodzeniowe, 

• wyroby rękodzieła: np. tkactwo, garncarstwo, wyroby z wosku, filcu, decoupage, 

wycinanka, plecionkarstwo, rzeźba, malarstwo itp.



WARUNKI UCZESTNICTWA

• Wystawcy chętni do uczestnictwa w XXI Jarmarku Bożonarodzeniowym proszeni są 

o  przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia i deklaracji RODO (wzory w załączeniu) 

na adres: zgloszenia@sokolowskakultura.pl do 14 grudnia 2022 r. oraz uiszczenie opła-

ty w wysokości 30 zł (Opłata za stoisko w kwocie 30 zł zostanie pobrana podczas Jarmar-

ku) Karty i deklaracje wypełnione częściowo bądź nieczytelnie nie będą przyjmowane.

• O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń (ilość miejsc ograniczona).

• Wystawca powinien zapewnić środki ochrony osobistej dla pracowników/osób świad-

czących usługi. Każdy wystawca musi posiadać rękawiczki, maseczkę.

• Stoiska będą rozstawione w odległości 1 m od siebie.

• Uczestnicy Jarmarku rzeczy przeznaczone do sprzedaży przywożą na plac Sokołowskie-

go Ośrodka Kultury w dniu imprezy tj. dnia 18 grudnia 2022 r. od godz. 9.00.

• Każdy uczestnik zapewnia sobie własny namiot, organizator zapewnia stolik oraz krze-

sełka, na którym będzie mógł przygotować ekspozycję. Umiejscowienie stolika zależy 

wyłącznie od decyzji organizacyjnych SOK. 

• Podczas XXI Jarmarku Bożonarodzeniowego nie mogą być wystawiane ani sprzedawa-

ne wyroby szkodliwe dla zdrowia, a także wyroby alkoholowe, tytoniowe oraz produkty 

psychoaktywne.

• Każdy wystawca XXI Jarmarku Bożonarodzeniowego przyjmuje na siebie własną, 

odrębną i całkowitą odpowiedzialność za swoje stanowisko oraz wystawiane i sprzeda-

wane 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 XXI Jarmarku Bożonarodzeniowym równoznaczne jest 

z akceptacją niniejszego regulaminu.

INFORMACJE

Alina Simanowicz 

Sokołowski Ośrodek Kultury 

zgloszenia@sokolowskakultura.pl 

tel. 25 787 24 38


