
Jarmark podczas Operacji Boyen 2021
 termin: 29 lipca – 1 sierpnia 2021 r.

Giżyckie  Centrum  Kultury  zaprasza  wszystkich  wystawców,  rękodzielników,
stowarzyszenia oraz fundacje do udziału w największym wydarzeniu historycznym na Mazurach -
Operacji Boyen 2021, które stało się już markową  imprezą Giżycka o zasięgu międzynarodowym. 

Jednym z ważniejszych punktów w/w imprezy jest jarmark, który każdego roku przyciąga
tłumy zainteresowanych.

Specjalnie na to wydarzenie Twierdza Boyen przygotowała 60 miejsc dla wystawców, które
znajdują się na głównym dziedzińcu fortyfikacji.   Zapraszamy wystawców do wypełnienia kart
zgłoszeniowych i  przesłania  ich   drogą  elektroniczną  lub  pocztą  tradycyjną  na  adres  Twierdza
Boyen ul.  Turystyczna 1,  11-500 Giżycko -  z dopiskiem  Jarmark -  Operacja  Boyen 2021 do dnia
22.07.2021r. 

Cennik za stoisko:
- dla wystawców z kategorii rękodzielnictwo – 25 zł brutto ( opłata za okres od 29.07 – 1.08.2021
r.)
- dla wystawców z kategorii gastronomia, wyroby wędliniarskie, sery itp. - 125 zł brutto (opłata
za okres od 29.07 – 1.08.2021 r.)

Osoba do kontaktu:
Jolanta Grabowa: jolanta.grabowa@gck.gizycko.pl, tel. 502 058 410 

mailto:jolanta.grabowa@gck.gizycko.pl


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
STOISKO HANDLOWE

Jarmark - Operacja Boyen 2021

Imię i nazwisko wystawcy……………………………………………………………………………………..

Nazwa firmy…………………………………………………………………………………………………

Asortyment…………………………………………………………………………………………………….

Powierzchnia stoiska handlowego ………. m² (długość ………..m x głębokość ………….m)

Organizator nie zapewnia przyłącza energetycznego.

Organizator nie zapewnia: stołów, namiotów, krzeseł, potrzebnych do zaaranżowania stanowiska handlowego.

Cennik za stoisko:
- dla wystawców z kategorii rękodzielnictwo – 25 zł brutto ( opłata za okres od 29.07 – 1.08.2021 r.)

-  dla  wystawców z  kategorii  gastronomia,  wyroby  wędliniarskie,  sery  itp.  -  125  zł  brutto  (opłata  za  okres
od 29.07 – 1.08.2021 r.)

Osobą upoważnioną do kontaktu z Organizatorem jest:

Imię i nazwisko………………………………………………………………………………………………

Telefon kontaktowy…………………………………………….

Adres mailowy…………………………………………………

Formularze prosimy kierować na e-mail: jolanta.grabowa@gck.gizycko.pl  ,   lub na adres Twierdza Boyen,           
ul. Turystyczna1, 11-500 Giżycko z dopiskiem Jarmark - Operacja Boyen 2021.

Wszelkie informacje Jolanta Grabowa: jolanta.grabowa@gck.gizycko.pl, tel. 502 058 410 

Zgłoszenia zbieramy do dnia 22.07.2021 r.

                                                                                                                              
                                                                                                                      
                                                                                                               ………………………………………
                                                                                                    
                                                                                                                                    (podpis)
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