Oferta udziału
dla polskich artystów i rękodzielników
w tradycyjnym Oktoberfest 2013
w dniach 28-29.09.2013 w Schwedt nad Odrą
Niemieckie dożynki chmielowe, popularnie
zwane jako Oktoberfest są jednym z
najbardziej znanych festynów ludowych na
świecie i jednocześnie jedną z najbardziej
ulubionych imprez w Niemczech. Każdego
roku na przełomie września i października
szczególnie w Bawarii, ale także na terenie
całych Niemiec organizowane są biesiady,
podczas których na stołach króluje złocisty
trunek podawany w tradycyjnych kuflach.
Również w mieście Schwedt nad Odrą
kultywowana jest ta tradycja i co roku w
ostatni weekend września organizawany jest
tu festiwal piwa.
-------------------------------------------------------------------------------------------- --------

W bieżącym roku częścią tego święta będzie dodatkowo jarmark rękodzieła, który
odbędzie się w dniach 28 - 29.09.2013 w godz. 10.00-18.00 na deptaku miejskim przy
placu kościelnym. Do udziału w nim zaproszeni są również polscy wystawcy wg
następującej oferty:
WARIANT I:

Wynajem straganu 2m x 2m
(zadaszony, ze ściankami bocznymi i plecami oraz ladą do sprzedaży)
Opłata: 20,00 € za 2 dni

WARIANT II:

Wynajem straganu: 4m x 2m
(zadaszony, ze ściankami bocznymi i plecami oraz ladą do sprzedaży)
Opłata: 30,00 € za 2 dni

Udział wystawców z innych branż, np. producentów regionalnych: cena indywidualna,
od 3,00 € do 5,00 € za metr bieżący za dzień, zależna od rodzaju produktów i powierzchni.

Stoisko: 2m x 2m

Stoisko: 4m x 2m

Przekazanie stoisk wystawcom przez organizatorów odbędzie sie w dniu 28.09.2013 o godz. 8.00. Dalsze
informacje organizacyjne zostaną zawarte w odrębnej umowie uczestnictwa.

Kontakt z organizatorami i zgłoszenia:
Aktionsgemeinschaft City Schwedt e. V. / Flinkenberg 27 / 16303 Schwedt nad Odrą / Tel. 0049
3332 517970 / Fax. 0049 3332 267182 / E-mail: ag_city@swschwedt.de / www.agcityschwedt.de
Oferta przygotowana we współpracy z polsko-niemieckim biurem:
Service- und BeratungsCentrum der Euroregion POMERANIA für Barnim und Uckermark ● Berliner Straße 52 e ● 16303 Schwedt/Oder ●
Tel.+49 3332 53 89 26/-25 ● Fax. +49 3332 53 89 29 ● sbc.barnim.uckermark@pomerania.net ● www.pomerania.net ●

