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JARMARK WIELKANOCNY W SIEWIERZU ODWOŁANY!

   Szanowni Państwo, w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w kraju
informujemy, że tegoroczny Jarmark wielkanocny w Siewierzu ZOSTAJE ODWOŁANY,

aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

#ZOSTAŃwDOMU

Dziękujemy za tak liczne zainteresowanie udziałem w wydarzeniu oraz za wszystkie nadesłane
karty zgłoszeniowe.

____________________________________________________________________________________________________________
________________

    Serdecznie zapraszamy na jarmark wielkanocny, który odbędzie się w sobotę 4 kwietnia na Rynku w
Siewierzu. Będzie to wydarzenie zarówno handlowe, jak i kulturalne, albowiem poprzez warsztaty

plastyczne oraz prezentacje produktów na stoiskach pragniemy przybliżyć odwiedzającym tradycje
związane ze świętami Wielkiej Nocy oraz barwne zwyczaje i wyjątkowe smaki naszego regionu.

   Do udziału w przedsięwzięciu zapraszamy zainteresowanych wystawców, przedsiębiorców, twórców
ludowych i rzemieślników. Gmina Siewierz udostępni wystawcom teren na stoiska handlowe na płycie

siewierskiego Rynku. Do współpracy zachęcamy szczególnie przedsiębiorców, którzy oferują tradycyjne
wędliny, wypieki, warzywa, owoce, soki, miody oraz inne wyjątkowe produkty spożywcze, które będą

mogły zagościć na świątecznych stołach.

   Do udziału w jarmarku zapraszamy również wystawców prezentujących różnorodne rękodzieło i
rzemiosło, takie jak: palmy wielkanocne, kraszanki, pisanki, wyroby garncarskie, ceramiczne, malarstwo,
rzeźbę, decoupage, wyplatanie ze słomy, wikliniarstwo. Motywem przewodnim prezentowanych towarów

powinna być Wielkanoc, aby przedmioty posłużyć mogły jako dekoracje lub upominki.

   Siewierz to miasto o bogatej tradycji handlowej i jarmarcznej. W dzieje naszego regionu wpisane są
bowiem liczne przykłady kontaktów handlowych, które kształtowały się na przestrzeni minionych lat za

sprawą rzemiosł i wytwórców ludowych. Okolicznościowe jarmarki świąteczne organizowane na
siewierskim Rynku cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno odwiedzających, jak i wystawców.

Jarmark stanowi więc doskonałe wydarzenie promocyjne dla lokalnych producentów i przedsiębiorców.
 

Zachęcamy Państwa do zgłoszenia swojego stoiska, poprzez wypełnienie zamieszczonej
poniżej karty zgłoszeniowej!

KARTĘ ZGŁOSZENIA WYSTAWCY należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 20 marca
2020 r.

do Referatu Oświaty Kultury i Promocji Urzędu Miasta i Gminy Siewierz.
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