
Kiermasz Wielkanocny 2023 

Miejski Ośrodek Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku 

 

Regulamin 

 
1. Organizator 

 

Miejski Ośrodek Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10a,                            

37-200 Przeworsk, tel. 16 648 79 11, 605 947 587, e-mail: mokprzeworsk@gmail.com 

 

2. Data i miejsce 

 

26 marca 2023 r., godz. 1200–1600.   Miejsce: hol w  MOK. 

 

 

3. Cel Kiermaszu Wielkanocnego 

 

• promowanie lokalnych produktów, 

 

• podtrzymywanie oraz upowszechnianie tradycji i zwyczajów wielkanocnych wśród lokalnej 

społeczności, 

 

• propagowanie i ukazanie dorobku artystycznego i kulinarnego regionu i jego mieszkańców, 

podopiecznych placówek oświatowych oraz twórczości osób zajmujących się rękodziełem, 

 

• rozwijanie dziecięcej inwencji i pomysłowości twórczej, doskonalenie umiejętności 

manualnych dzieci, podczas wykonywania dekoracji i ozdób świątecznych. 

 

 

4. Zasady zgłoszenia uczestnictwa 

 

Warunkiem uczestnictwa w Kiermaszu Wielkanocnym jest zgłoszenie udziału do 20  marca br.  
Zgłoszeń należy dokonywać na Karcie Zgłoszeniowej dołączonej do regulaminu. Każdy uczestnik 

jest zobowiązany do złożenia oświadczenia RODO (dostępne jako załącznik do regulaminu). Karty 

uczestnika należy przesłać na adres e-mail: mokprzeworsk@gmail.com bądź złożyć osobiście w 

sekretariacie MOK. 

 

5. Inne ustalenia Organizatora 

 

• w kiermaszu mogą wziąć udział koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, grupy nieformalne  

osoby indywidualne, firmy lokalne, szkoły 

• udział w kiermaszu jest bezpłatny, 

• podczas kiermaszu dozwolona jest sprzedaż artykułów spożywczych, jak i przemysłowych, 

związanych ze Świętami Wielkanocnymi, m.in.: wyrobów cukierniczych, wypieków 

świątecznych, bakalii, słodyczy, ozdób świątecznych, pamiątek, rękodzieła, ceramiki 

artystycznej, wyrobów regionalnych, stroików, usług gastronomicznych w postaci małych 

poczęstunków itp. 

• organizator kiermaszu zobowiązuje Wystawcę do utrzymywania porządku na stoisku oraz 

wokół niego, jak również do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa, 



• zabrania się udostępniania stoiska osobom trzecim, 

• wystawca kiermaszu zobowiązany jest przygotować swoje stoisko w dniu imprezy od godziny 

1100, 

• wystawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan i jakość oferowanego towaru, 

• uczestnicy kiermaszu są zobowiązani do przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym 

regulaminie, 

• organizator nie ponosi odpowiedzialności za wystawiane przedmioty, 

• wystawca przystępując do uczestnictwa w kiermaszu jednocześnie potwierdza jakość 

i zgodność oferowanych towarów zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi, 

• organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygania spraw nieuregulowanych niniejszym 

regulaminem. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 16 648 79 11  

wew. 22 Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany w powyższym 

Regulaminie, informacje o ewentualnych zmianach będą zamieszczane na stronie 

www.mok.przeworsk.um.gov.pl. 

 


