
 

 

Regulamin  

„Kiermaszu Wielkanocnego – Włoszczowa 2018” 

1. Organizatorem Kiermaszu jest Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Włoszczowskiej  

przy współudziale Domu Kultury we Włoszczowie, Lokalnej  Grupy Działania „Region 

Włoszczowski”, Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Szczekocińsko-

Włoszczowskiego im. Aleksego Dawidowskiego ps. „Alek”. 
 

2. Celem Kiermaszu jest aktywizacja i  zaangażowanie Kół Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeń 

i indywidualnych wytwórców w prezentację produktów związanych z tradycjami 

i zwyczajami Świąt Wielkanocnych. 
 

3. Zadanie kiermaszu: Pielęgnowanie tradycyjnych zwyczajów regionalnych i narodowych 

związanych z Wielkanocą w formie rękodzieła, kartek świątecznych, wypieków i in.   
 

4. Uczestnicy: Koła Gospodyń Wiejskich, zespoły ludowe, stowarzyszenia, fundacje, rady 

sołeckie, grupy nieformalne i szkoły z terenu Powiatu Włoszczowskiego i Lokalnej Grupy 

Działania „Region Włoszczowski”. 
 

5. Miejsce i termin kiermaszu:  

Domu Kultury we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 19 

w dniu 24 marca 2018 r.  w godz. 10.00 – 15.00 

6. Zasady udziału: 

- w Kiermaszu mogą wziąć udział wszystkie podmioty, które tworzą wymienione w punkcie 

3 i 4 produkty. 

- każdy podmiot zobowiązany jest do dostarczenia wypełnionej karty zgłoszenia 

z potwierdzeniem wpłaty wpisowego do dnia 15 marca 2018 r. do biura LGD: 

Lokalna Grupa Działania 

„Region Włoszczowski” 

ul. Wiśniowa 23 

29-100 Włoszczowa 

 

- wzór karty zgłoszenia do pobrania ze strony internetowej: www.lgd-region-wloszczowa.pl 

- organizatorzy Kiermaszu pobierają od zgłaszającego wpisowe w wysokości 20,00 zł, które 

należy wpłacić na konto: 

Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Włoszczowskiej 

Nr konta: 51 8525 0002 0000 0010 8201 0001 

 

- o udziale w Kiermaszu decyduje kolejność zgłoszeń, ilość jest ograniczona.  

- o zakwalifikowaniu uczestnicy zostaną poinformowani w momencie dokonania zgłoszenia. 

- organizatorzy w ramach wpisowego zapewniają stolik dla  prezentacji produktów i dwa 

krzesła dla obsługi stoiska. 

- podmioty prowadzące działalność gospodarczą jak cukiernie, restauracje, księgarnie itp. 

będą przyjmowane na Kiermasz na zasadzie odrębnych umów z organizatorem. 

 

7. Przebieg Kiermaszu: 

10.00 – 15.00  Prezentacja produktów przez wystawców, 

file:///C:/Users/Biuro/AppData/Local/Temp/www.lgd-region-wloszczowa.pl


 

 

 

8. Atrakcje towarzyszące kiermaszowi: 

  9.00 – 10.00  Kino „Muza” – poranek bajek dla dzieci (wstęp bezpłatny), 

10.00 – 15.00: 

 otwarte warsztaty zdobienia jajek, 

 otwarte warsztaty robienia palm wielkanocnych, 

 spektakl „Pasja” w wykonaniu grupy teatralnej „Proscenium”, 

 występy folklorystyczne. 

 

9. Informacje dodatkowe dotyczące Kiermaszu można uzyskać: 

- Księgarnia „Magia Książek”, Włoszczowa, pl. Wolności 9 (wejście od ul. Wigury) 

- Lokalna Grupa Działania „Region Włoszczowski” i Biuro Hufca ZHP Szczekocińsko-

Włoszczowskiego, Włoszczowa, ul. Wiśniowa 23 

- Dom Kultury, Włoszczowa, ul. Wiśniowa 19. 

 

 

Zapraszamy! 

Organizatorzy. 

 


