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IX Warmiński Kiermas Tradycji Dialogu Zabawy
(Bałdy, 2 lipca 2016 r.)
Regulamin
I.
II.
III.
IV.
V.

Warmiński Kiermas Tradycji Dialogu Zabawy jest imprezą otwartą, promującą
region Warmii.
Miejsce imprezy: Bałdy koło Butryn w Gminie Purda.
Główny organizator Kiermasu: Gminny Ośrodek Kultury w Purdzie oraz Urząd
Gminy w Purdzie.
Termin: 2 lipca 2016 r.
Do udziału zapraszamy twórców i rzemieślników, których wyroby mieszczą się
w tradycji ludowej Warmii. Podczas Kiermasu mogą być wystawione do sprzedaży prace w następujących dziedzinach:

1. Rzeźba, płaskorzeźba, malarstwo ludowe, grafika ludowa.
2. Zabawki takie jak sprzedawano dawniej na jarmarkach, wykonane z drewna,
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gliny, piórek.
Tkaniny wykonane wg starych wzorów lub wzorców ułożonych przez same
tkaczki.
Hafty wykonywane na strojach uszytych wg wzorów regionalnych, ewentualnie dzisiejsze ubiory ozdobione starymi wzorami lub wzorami własnego pomysłu, a także na elementach do dekoracji mieszkań, np. obrusach, serwetkach,
bieżnikach itp. (Nie mogą to być wzory wzięte z żurnali mód, z czasopism zagranicznych lub opracowane przez plastyków).
Koronki – wszystkie rodzaje wykonane wg starych wzorów.
Wycinanki - jedno- i wielobarwne, witrażowe oraz wycinanki z papieru.
Pisanki i palmy wielkanocne wykonane starymi sposobami.
Pająki, światy, podłaźniki - robione jak dawniej.
Kwiaty sztuczne – takie jak robiono do zdobienia stołów, obrazów świętych,
ścian w mieszkaniu itp. robione z bibułki, papieru, nici, słomy, wiórów, piórek.
Plecionkarstwo - wyroby z wikliny (rozmaite kosze i koszyki np. na zakupy,
na ziemniaki, na ryby, na święcone itp.), różne formy dekoracyjne.
Kaflarstwo – oparte na wzorach ludowych.
Garncarstwo – dzbanki, dzbany, donice, makutry, miski.
Bednarstwo.
Kowalstwo – różne okucia, zawiasy, krzyże, sygnatury, drobne ozdoby.
Sprzęt rolniczy i narzędzia.
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16. Wyroby spożywcze wg tradycyjnych receptur połączone z degustacją oraz

sprzedażą (np. pieczywo, ciasta, wyroby wędliniarskie, sery kozie, owcze, przetwory domowe pierniki, miody, itp.)

UWAGA! Nie dopuszczamy produktów z tworzyw
sztucznych lub pochodzących z importu.
Informacje dodatkowe:
1. Podstawą udziału jest wypełnienie „Karty Zgłoszenia” i odesłanie jej w wyznaczonym terminie pod wskazany adres.
2. Dostarczenie Organizatorom wypełnionej „Karty Zgłoszenia” nie jest jed-

noznaczne z zaproszeniem do udziału w Kiermasie. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo selekcji wystawców.
3. Twórcy zajmują miejsce wskazane przez Organizatorów.
4. Organizatorzy zapewniają odpowiednią promocję imprezy w mediach oraz poprzez reklamę wizualną w regionie.
5. Wszystkie osoby biorące udział w Kiermasie zobowiązane są

do przestrzegania regulaminu imprezy, przepisów sanitarnych i przepisów przeciwpożarowych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów związanych z prowadzeniem
działalności handlowej i obrotem towarami.
Opłata za udział w IX Warmińskim Kiermasie - 30 zł pobierana będzie
przy wjeździe na miejsce wskazane przez Organizatora.
Podpis na „Karcie Zgłoszenia” jest równoznaczny z akceptacją treści niniejszego regulaminu.
Zapytania i zgłoszenia:
Marzena Moszczyńska
tel. 89 512 46 63
Gminny Ośrodek Kultury w Purdzie
e- mail: m.moszczynska@gokpurda.pl

