
              tak wielu mieszkańców oraz turystów jak to tylko możliwe. Świąteczne
warsztaty, liczne atrakcje oraz występy to tylko niektóre z naszej listy rzeczy do
zrobienia. A lista ta jest bardzo długa. Tak długa jak lista prezentów Świętego
Mikołaja. Program naszego Jarmarku wciąż jest opracowywany przez elfy,
jednakże możemy zapewnić, że nikogo nie rozczarujemy. Intensyfikujemy nasze
wysiłki, angażując okoliczne szkoły oraz naszych podopiecznych. Prosimy mieć to 

Ho, ho, ho! Czy jesteście gotowi aby razem z nami zakończyć
rok 2022? Jeśli tak, to serdecznie zapraszamy Was na
kolejny Wielki Jarmark Bożonarodzeniowy, który odbędzie się
w pierwszy weekend grudnia, tj. 02-04.12.2022. W tym roku
chcemy postawić na naszą lokalną społeczność. Już teraz,
zaledwie kilka dni po opublikowaniu wydarzenia na
Facebook’u udało nam się dotrzeć do liczby osób równej
mieszkańcom naszego miasta. Mamy nadzieję, że podczas
poprzednich Jarmarków byliście z nami, jeśli nie – krótkie
streszczenie. Dołożymy wszelkich starań, aby nasz Rynek
Miejsk
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Powraca Wielki Jarmark
Bożonarodzeniowy

w Strzelnie!

Dlatego zachęcamy Was, abyście dłużej nie
zwlekali i już teraz zapoznali się z naszą ofertą
dla wystawców. Zróbmy razem coś wspaniałego!

uwadze, ponieważ ponownie liczymy na pobicie
naszego dotychczasowego rekordu frekwencji! 

na

przyciągał
Miejski XXponownie XXstał   się   chlubą   naszego  regionu Xxi



Dodatkowo zapewniamy reklamę (osobny post) w dedykowanym 
wydarzeniu na Facebooku, informację w mediach oraz w trakcie 
trwania jarmarku.

Oferta ważna do 18.11.2022 r. lub do wyczerpania.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

Dom Kultury w Strzelnie – tel: 52 318 92 18 (pn. – pt. 8:00-16:00), mail: kultura@dkstrzelno.pl

Paweł Gębala (dyrektor DKS) – tel: 697 470 592, mail: p.gebala@dkstrzelno.pl

Jarosław Gębala (koordynator) – tel: 695 258 020, mail: gebala.jaroslaw@o2.pl

Domek świąteczny
 – stoisko handlowe 

Na cały okres jarmarku.
Wymiary całego domku: 2x3m
po rozłożeniu lad 2,5x3,5m.
Drewniany domek posiada
podłogę, przyłącza prądu i
oświetlenie, lady wystawowe,
girlandę świąteczną. Zamykany
na kłódkę na noc. Domek nie
jest przedzielony ścianką w
środku.

Wynajem komercyjny:
700 zł pół domku
1000 zł cały domek

Plac pod
 własny namiot

od 800 zł 
w zależności
od wielkości
stanowiska
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Planowane godziny otwarcia jarmarku: piątek 12:00-20:00, sobota 10:00-20:00, niedziela 10:00-16:00
RYNEK MIEJSKI W STRZELNIE 02-04.12.2022

Wynajem dla artystów,
rękodzielników, KGW,
stowarzyszeń:
400 zł pół domku
700 zł cały domek

Zapewniamy dostęp do prądu.


