
 Regulamin Kiermaszu rękodzieła i sztuki ludowej „Augustynki 2022” 
Cele kiermaszu: 
- zapoznanie mieszkańców ze stanem współczesnej sztuki ludowej i tradycyjnego rzemiosła oraz rękodzieła artystycznego 
- podtrzymywanie i rozwój istniejącej twórczości artystycznej 
- umożliwienie twórcom ludowym i rękodzielnikom sprzedaży ich wyrobów 
Termin i miejsce organizacji:  6-7 sierpnia 2022 r. Rynek Zygmunta Augusta
6 sierpnia od godz.10.00 do 17.00, 
7 sierpnia od 10.00 do 16.00 
Regulamin: 
1. Do udziału zapraszamy wszystkich twórców ludowych i rękodzielników 
2. Na kiermaszu będą wystawiane do sprzedaży prace z następujących dziedzin: 
- żywność /wyroby nabiałowe, mięsne, pieczywo, wypieki, soki itp./ ; - miody i produkty miodopochodne /nalewki, 
produkty kosmetyczne itp./ ; - biżuteria /ręcznie wykonana/ ;- zabawki: ręcznie szyte, szydełkowe, zabawki takie jak dawniej
sprzedawano na jarmarkach – wykonane z gliny, drewna, piórek /nie mogą być zrobione z tworzyw sztucznych oraz 
surowiec nie powinien pochodzić z innych krajów/ ;- wyroby cukiernicze: ręcznie wykonane ; - kowalstwo: okucia, 
świeczniki, zawiasy, krzyże, drobne ozdoby itp. /wyroby nie mogą być spawane lub lane/ ; - bednarstwo: różne rodzaje 
naczyń ; - garncarstwo: dzbany, misy, makutry, półmiski itp. ; - plecionkarstwo: wyroby z wikliny /kosze, koszyczki, tacki, 
różne formy dekoracyjne/, z łyka, słomy, korzeni sosnowych ; - tkaniny: kilimy, dywany, płachty, różne przykrycia, chodniki ; -
haft: wszystkie rodzaje ; - wycinanki: jedno i wielobarwne, witrażowe ; - pisanki: wykonane starymi sposobami – woskowe, 
drapane, oklejane /nie dopuszcza się pisanek malowanych flamastrem lub lakierem/ ; - kwiaty : takie jak robiono do 
zdobienia stołów, świętych obrazów – robione z bibuły, papieru, nici, słomy, piórek /niedopuszczalne są kwiaty z plastiku, 
gąbki lub innych tworzyw sztucznych/ 
- rzeźba i płaskorzeźba: drewno, glina ; - malarstwo i grafika: obrazy na płótnie, papierze, desce, szkle; drzeworyt 
3. Zgodnie z art.3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia a także z art.14,17 i 18 
Rozporządzenia /WE/ Nr 178/2002 ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego oraz art.1 
Rozporządzenia /WE/ Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków 
spożywczych – tylko żywność bezpieczna dla zdrowia i życia człowieka może znajdować się w obrocie, a 
odpowiedzialność za bezpieczeństwo żywności ponoszą przedsiębiorcy produkujący lub wprowadzający żywność do 
obrotu. 
Warunki uczestnictwa w kiermaszu  :   
Rozstawianie stoisk od godz. 7.00 do godz. 9.00. Oficjalne rozpoczęcie godz. 12.00
1. Uczestnicy kiermaszu przyjeżdżają na koszt własny. 
2. Organizator zapewnia miejsce do ustawienia stoiska.
3. Opłata za stoisko do 2  7     lipca   202  2   r.  : Prosimy o wpłatę na konto wg karty zgłoszenia 39 1240 5211 1111 0000  
                4921 2745 z dopiskiem ,,  Augustynki   202  2   opłata stoiska,, i w czasie trwania Kiermaszu mieć ze sobą dowód   
                wpłaty do okazania pracownikom APK .  
4. Twórcy chcący wziąć udział w kiermaszu powinni przesłać do dnia 27 lipca 2022 r. kartę uczestnictwa z dopiskiem
             "Augustynki 2022" na adres: Augustowskie Placówki Kultury, Rynek Zygmunta Augusta 9 16-300
                Augustów lub @: augustynki.augustow@gmail.com  w tytule wiadomości „Augustynki 2022”.
5. Informacji telefonicznych udzielają Izabela Cembor i Renata Rybsztat tel. 87 643 36 59
6. WAŻNE – dla wystawców posiadających samochody będzie wyznaczony parking. Po rozładowaniu towaru 

samochód powinien być niezwłocznie odstawiony na wskazane miejsce parkingowe. 
7. W przypadku złamania regulaminu dotyczącego parkingu za pozostawienie samochodu przy stanowisku 

dodatkowa opłata w wysokości 100 zł.
8. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(dalej jako "RODO") informujemy, że: Z wydarzeń organizowanych przez Augustowskie Placówki Kultury sporządzane są 
fotorelacje, a zdjęcia mogą być publikowane na naszej stronie internetowej www.apk.augustow.pl oraz na naszym 
Facebooku. Mogą tez być przekazywane mediom jako relacje z wydarzeń. Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit a RODO oraz art.
81 ustawy o Prawach Autorskich i Prawach Pokrewnych.


