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1 Informacje o Jarmarku TYDZIEŃ KULTURY BESKIDZKIEJ 

Termin 30 lipca – 7 sierpnia 2022 roku 

Organizator Wiślańskie Centrum Kultury, 43-460 Wisła, Pl. B. Hoffa 3a. 

Miejsce Wisła, Plac B. Hoffa i Park Kopczyńskiego. 

2 Nazwa Wystawcy 

3 Adres 

4 Dane kontaktowe Wystawcy  
TELEFON ADRES E-MAIL 

5 Faktura  tak, chcę otrzymać fakturę   

(dane do faktury poniżej, konieczne podanie NIP!) 

 nie potrzebuję faktury  

(wystawiony zostanie paragon, bez możliwości póź-

niejszego wystawienia faktury)  

6 Dane do faktury 

Nazwa: 

Adres: 

NIP: 

7 

Opis stoiska, 

produkty, asorty-

ment 

8 Adres strony www lub profil na facebook 

11 Kategoria Wystawcy i planowane stoisko na 9 dni jarmarku*: 

Kategoria wystawcy 6m2 9m2 

TWÓRCA LUDOWY, stoisko własne 


Zwolniony z opłaty



Zwolniony z opłaty 

ARTYSTA, RĘKODZIELNIK, stoisko własne 


482 zł brutto



698 zł brutto
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RZEMIEŚLNIK, stoisko własne 


698 zł brutto

  
1022 zł brutto

POZOSTAŁE WYROBY (artykuły nie będące wyrobami artystycznymi, 

rękodzielniczymi i rzemieślniczymi), stoisko własne  



1260 zł brutto

  
1865 zł brutto

Opłata za podłączenie do prądu (zaznacz jeśli potrzebujesz przyłącze-

nia do prądu) 



40 zł brutto

  
90 zł brutto

PODPIS I DATA 

 

  

 

 

*Do podanych w cenniku kwot została doliczona jednorazowa opłata organizacyjna w wysokości 50 zł brutto.  

 

 

12  Kategoria Wystawcy i planowane stoisko na 4 dni jarmarku**:    

Kategoria wystawcy  6m2 9m2  

TWÓRCA LUDOWY, stoisko własne 


Zwolniony z opłaty 
  

Zwolniony z opłaty 

ARTYSTA, RĘKODZIELNIK, stoisko własne 


290 zł brutto

  
410 zł brutto

RZEMIEŚLNIK, stoisko własne 


410 zł brutto

  
590 zł brutto

POZOSTAŁE WYROBY (artykuły nie będące wyrobami artystycznymi, 

rękodzielniczymi i rzemieślniczymi), stoisko własne  



722 zł brutto

  
1058 zł brutto

Opłata za podłączenie do prądu (zaznacz jeśli potrzebujesz przyłącze-

nia do prądu) 



40 zł brutto

  
90 zł brutto

PODPIS I DATA 

 

  

 

 

**Do podanych w cenniku kwot została doliczona jednorazowa opłata organizacyjna w wysokości 50 zł brutto.  

 

Rzeczywista wielkość stoiska, proszę podać wymiar, np. 3x2m 
 

Jeżeli planowane stoisko ma ponad 9 m2 proszę podać ilość 

dodatkowych stoisk***  



6m2 



9m2 

***Opłata za stoiska o powierzchni ponad 9m2 jest naliczana jako wielokrotność stoiska 6m2 lub 9m2 

 

Zapoznałam/Zapoznałem się  

z Regulaminem Jarmarku Tydzień Kultury Beskidzkiej  

30 lipca 7 sierpnia 2022 

 

Data i podpis 
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ZASADY PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ 

1. Zgłoszenia na Jarmark można dokonać poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego w formie elektronicznej 

wyłącznie w formacie pdf na adres: wisla.jarmarki@gmail.com. 

2. O kwalifikowalności zgłoszenia decyduje tylko i wyłącznie Organizator. Wysłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwa-

lifikowaniem do udziału w Jarmarku. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyn.  

3. Zgłoszenia będą przyjmowane od 23 maja do 30 czerwca 2022r.  

4. Potwierdzenie zakwalifikowania do Jarmarku zostanie przesłane e-mailem na adres podany w formularzu zgłoszeniowym do 

dnia 12 kwietnia 2022r. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany (wydłużenia lub skrócenia) tego terminu bez podania 

przyczyn. 

5. Wszelkie informacje organizacyjne w tym m.in. ewentualne zmiany ww. terminów, dotyczące także m.in.  

rekrutacji będą publikowane na fanpage’u i na stronie www.wisla.pl.  

6. Zgłoszenia wysłane w inny sposób niż za pośrednictwem tego formularza nie będą przyjmowane.  

7. W przypadku zgłoszeń w kategorii: artysta i rzemieślnik Organizator zastrzega sobie prawo do uzyskania od zgłaszającego 

potwierdzenia posiadanych kwalifikacji.  

8. Zgłoszenia, zawierające braki np. brak zdjęć lub odnośnika do strony z produktami, brak 

danych kontaktowych itp.  nie będą brane pod uwagę.  

9. Po otrzymaniu potwierdzenia o zakwalifikowaniu do udziału w Jarmarku, kwota opłaty za udział w Jarmarku powinna zo-

stać wpłacona do dnia 15 LIPCA  2022r. z dopiskiem JARMARK PROWINCJONALNY oraz z podaniem numeru stoiska wskaza-

nego przez Organizatora, na rachunek bankowy  ING BANK ŚLĄSKI S.A. nr: 23 1050 1403 1000 0023 0002 5398. 

10. Otrzymanie zwrotnego e-maila z potwierdzeniem zgody na wystawienie się na Jarmarku oraz dokonanie wpłaty opłaty za 

udział w Jarmarku, zgodnej z kwotą potwierdzoną przez Organizatora jest równoznaczne z zawarciem umowy uczestnic-

twa w Jarmarku i tym samym zgłaszający zostaje jego Uczestnikiem - wystawcą. 

11. Wysłanie zgłoszenia oznacza równocześnie akceptację klauzuli informacyjnej RODO oraz zapoznanie się z Regulaminem Jar-

marku TKB 2022 w Wiśle.  

12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udziału Uczestników - 

wystawców w Jarmarku.  

13. W związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 Organizator może prze-

łożyć w czasie lub odwołać Jarmark.  

14. Uczestnik Jarmarku, wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej na wskazany przez siebie adres mailowy. 
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