Nowy Dwór Gdański, 26 czerwca 2015 r.

Członkowie
Stowarzyszenia Żuławy
gmin i powiatów żuławskich
Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w tegorocznym Jarmarku św. Dominika, który odbędzie się
w dniach 25 lipca – 16 sierpnia 2015 r.
Informuję, że Stowarzyszenie Żuławy zarezerwowało (tradycyjnie już) dla swoich członków stoisko
promocyjne podczas Jarmarku św. Dominika (przy ul. Tkackiej).
Stoisko promocyjne będzie działać pod szyldem Stowarzyszenia Żuławy. Stałą opiekę nad stoiskiem
sprawować będzie pracownik biura Stowarzyszenia Żuławy.
Przypominam, iż każdy z członków Stowarzyszenia w okresie od 25 lipca do 16 sierpnia ma prawo do
nieodpłatnej dyspozycji minimum jeden dzień prezentacji na stoisku (typ stoiska: drewniany domek
stylizowany na kamieniczkę o wymiarach 2m x 3m, wyposażony w energię elektryczną, w załączeniu rysunek
domku).
Aby wziąć udział w Jarmarku proszę o pilne (do 3 lipca 2015 roku) ustosunkowanie się w e-mailu do Biura
Stowarzyszenia względem poniższych zagadnień:
1. Czy samorząd – członek Stowarzyszenie Żuławy weźmie udział w Jarmarku św. Dominika na
przedstawionych zasadach?
2. Jaki jest preferowany termin (lub terminy) udziału w Jarmarku św. Dominika?
3. Partnerzy na stoisku (samorządy lub organizacje pozarządowe, itp.)?
4. Proszę wskazać osobę do kontaktu i/lub odpowiedzialną za udział Samorządu podczas Jarmarku św.
Dominika (imię, nazwisko, e-mail, tel. kontaktowy).
Wystrój ogólny stoiska i wszelkie sprawy formalne (karty wstępu, rozliczenia z organizatorami) organizuje
Biuro Stowarzyszenia Żuławy. Obsługę stoiska zapewnia każdy członek Stowarzyszenia we własnym zakresie.
Zaznaczam, że stoisko może być zagospodarowane w dowolny sposób. Może być również przekazane
innemu podmiotowi, np. organizacji pozarządowej, pod warunkiem nieprowadzenia tam działalności
komercyjnej.
W załączeniu przesyłam wyciąg z regulaminu Jarmarku św. Dominika
W sprawie wolnych terminów i innych, związanych z uczestnictwa w Jarmarku św. Dominika proszę
kontaktować się z niżej podpisanym poprzez e-mail biuro@stowarzyszeniezulawy.org.pl lub telefonicznie:
tel. 509 396900. Ze względu na zbliżające się terminy proszę o szybką odpowiedź.
Z poważaniem

Grzegorz Gola
kierownik Biura Stowarzyszenia Żuławy

Wstępna propozycja zagospodarowania terminów
z uwzględnieniem wspólnej promocji sąsiadów.
25 lipca (sobota)
26 lipca (niedziela)
Powiat Nowodworski

27 lipca (poniedziałek)

Gmina Nowy Dwór Gdański

28 lipca (wtorek)

Gmina Ostaszewo

29 lipca (środa)

Gmina Stegna

30 lipca (czwartek)

Gmina Sztutowo

31 lipca (piątek)

Miasto Krynica Morska

1 sierpnia (sobota)

Powiat Malborski

2 sierpnia (niedziela)

Gmina Nowy Staw

3 sierpnia (poniedziałek)

Gmina Stare Pole

4 sierpnia (wtorek)

Miasto Malbork

5 sierpnia (środa)

Miasto Elbląg

6 sierpnia (czwartek)

Gmina Gronowo Elbląskie

7 sierpnia (piątek)

Gmina Elbląg

8 sierpnia (sobota)

Gmina Braniewo

9 sierpnia (niedziela)

Gmina Suchy Dąb

10 sierpnia (poniedziałek)

Gmina Cedry Wielkie

11 sierpnia (wtorek)

Gmina Pruszcz Gdański

12 sierpnia (środa)

Powiat Gdański

13 sierpnia (czwartek)

Gmina Pszczółki

14 sierpnia (piątek)
15 sierpnia (sobota)
16 sierpnia (niedziela)

STOISKO DOMEK DREWNIANY 6 m2

Wyciąg uzupełniony z regulaminu porządkowego




Jarmark św. Dominika odbywa się w terminie 25.07 – 16.08.2015 r.
Uczestnik Jarmarku zobowiązany jest do prowadzenia działalności w godz. 1000 – 2000
Informacje na temat lokalizacji, organizacji, prosimy zgłaszać się w czasie Jarmarku do Biura
Obsługi przy ul. Szerokiej (skwer koło fontanny). Wszelkie awarie i usterki należy zgłaszać do
Kierownika Rejonu w Punkcie Serwisowym.
 Odbiór identyfikatorów i kart wjazdowych zapewnia pracownik Biura Stowarzyszenia Żuławy.
 Zaopatrzenie stoisk możliwe jest wyłącznie w godzinach 2000 - 945 na podstawie wydanego przez
MTG SA zezwolenia na wjazd na teren Jarmarku.
 Na terenie Jarmarku obowiązuje bezwzględny zakaz parkowania pojazdów, pod rygorem
odstąpienia od umowy przez MTG SA, bez prawa do odszkodowania i bez zwrotu poniesionych
kosztów uczestnictwa.
 Uczestnik zobowiązany jest do utrzymywania estetycznego wyglądu stoiska i zaplecza.
W przypadku nieuporządkowania zajmowanej powierzchni MTG SA zleci wykonanie prac
porządkowych na koszt i ryzyko uczestnika.
 Zabrania się pod rygorem odstąpienia od umowy przez MTG SA bez prawa do odszkodowania i
bez zwrotu poniesionych kosztów uczestnictwa:
- wystawiania towarów poza obręb stoiska i umieszczania w ciągach komunikacyjnych
przylegających do stoiska,
- sprzedaży towarów bezpośrednio z kartonów, łóżek polowych itp.
Likwidacja stoisk musi nastąpić w dniu 16.08.2015 r. do godz. 2200.
Pozostałe obowiązujące warunki udziału – Regulamin MTG SA – www.jarmarkswdominika.pl

