Zapraszamy rzemieślników do udziału w jarmarku
organizowanym podczas Wrocławskiego Święta
Rzemiosła 2021.
Miasto Wrocław – organizator Wrocławskiego Święta Rzemiosła 2021, zaprasza do udziału
w jarmarku rzemieślniczym. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny
Oferta skierowana jest do rzemieślników i rękodzielników działających na terenie Dolnego
Śląska.

1. Oferty mogą składać:
- rzemieślnicy i rękodzielnicy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Dolnego
Śląska i okolic. Podczas jarmarku wolno sprzedawać jedynie produkty/wyroby
rzemieślnicze/rękodzielnicze.

2. Lokalizacja i czas trwania :
- Jarmark Rzemieślniczy odbędzie się od 24 do 26 września 2021 roku w godzinach od
10:00 do 20:00 na terenie placu przy Katedrze Św.Marii Magdaleny we Wrocławiu (przy
skrzyżowaniu ulic: Szewskiej, Wita Stwosza i Łaciarskiej),

3. Terminy i sposób przyjmowania zgłoszeń:
Zgłoszenia przyjmowane są w postaci wypełnionego formularza zgłoszeniowego (załącznik
do pobrania), przesłanego w formie elektronicznej do Biura Rozwoju Gospodarczego
Urzędu Miejskiego Wrocławia, brg@um.wroc.pl w terminie do 13.08.2021 do godziny
15:00
Po upływie ww. terminu organizator skontaktuje się z wybranymi podmiotami, potwierdzając
udział w Jarmarku. Warunkiem udziału jest podpisanie umowy z operatorem Jarmarku
(działającym na zlecenie organizatora) oraz akceptacja regulaminu wydarzenia.

4. Szczegółowe informacje:
- rzemieślnikom/rękodzielnikom zostanie udostępnionych maksymalnie 20 namiotów na
terenie placu przy Katedrze Św.Marii Magdaleny we Wrocławiu (przy skrzyżowaniu ulic:
Szewskiej, Wita Stwosza i Łaciarskiej),
- organizator dopuszcza możliwość udostępnienia jednego namiotu dwóm różnym
podmiotom, co oznacza jednoczesny udział dwóch firm, przy wykorzystaniu równo po
połowie miejsca dostępnego w namiocie,

- czas korzystania z miejsca to cały czas trwania Jarmarku; 3 dni od 24 do 26.09.2021 w
godzinach od 10:00 do 20:00,
- o wyborze podmiotu zdecyduje kolejność zgłoszeń oraz atrakcyjność oferty przedstawionej
w formularzu zgłoszeniowym,
- prowadząc sprzedaż, uczestnik Jarmarku zobowiązany jest do stosowania
ekologicznych/biodegradowalnych opakowań i niewprowadzania do obiegu toreb foliowych,
pakując towar wyłącznie w papier, papierowe torby lub tworzywa biodegradowalne.
- podmiot musi mieć wymagane zezwolenia i spełniać określone prawem normy związane
ze sprzedażą oferowanych na jarmarku produktów,
- wykluczeniu ze sprzedaży podlegają wyroby alkoholowe.

