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XX JARMARK
WIELKANOCNY

Serdecznie zapraszamy Koła Gospodyń Wiejskich oraz indywidualne osoby zajmujące się kulinariami, 

a także artystów i rękodzielników do udziału w XIX Jarmarku Wielkanocnym, który odbędzie się 

2 kwietnia 2023 r. w godz. 09:00-15:00 na placu przed budynkiem SOK. Wydarzenie promujące dziedzictwo 

kulinarne i kulturowe obszaru wschodniego Mazowsza i Podlasia, popularyzujące kuchnię regionalną i jej 

tradycyjne potrawy nawiązujące do Świąt Wielkanocnych.



REGULAMIN
 
 
Zakres tematyczny Jarmarku:

• wypieki i potrawy świąteczne: baby, mazurki, pascha, pasztety, wędliny itp. 

• wyroby rękodzielnicze: pisanki, palmy, ozdoby, stroiki i inne rękodzieło 

• przetwory oraz ekologiczne wyroby garmażeryjne

Warunki uczestnictwa:

1. Warunkiem uczestnictwa w Jarmarku jest wysłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeń w postaci 
formularza elektronicznego znajdującego się na stronie internetowej www.sokolowskakultura.pl drogą 
elektroniczną (skan) na adres zgloszenia@sokolowskakultura.pl, bądź pocztą tradycyjną na adres 
08-300 Sokołów Podlaski, ul. Wolności 27. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 30 marca 2023 r. 
(decyduje data stempla pocztowego). Opłata wpisowa 30 zł. 

2. Uczestnicy Jarmarku przywożą swoje wyroby na plac przed budynek SOK 2 kwietnia na godz. 9:00. 

3. Każdy uczestnik Jarmarku, zapewnia sobie własny namiot, organizator zapewnia stolik oraz krzesełka, 
na którym będzie mógł przygotować ekspozycję. Umiejscowienie stolika zależy wyłącznie od decyzji 
organizacyjnych SOK. 

4. Wyroby alkoholowe nie mogą być wystawiane a także sprzedawane przez uczestników Jarmarku 
Wielkanocnego.

5. Każdy uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje stanowisko oraz mienie. 

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

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

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w regulaminie w każdym momencie bez podania przyczyny. 

9. Zgłoszenie do udziału w Jarmarku równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu.

Uwaga! Ilość miejsc ograniczona! O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.  
Po wyznaczonym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane!

Kontakt: 

Sokołowski Ośrodek Kultury, sekretariat – tel. 25 787 24 38; 

Osoba do kontaktu: Alina Simanowicz, Aneta Kocak

Zapraszamy!


