
KIERMASZ PRODUKTÓW REGIONALNYCH, 
SZTUKI LUDOWEJ I RZEMIOSŁA 

REGULAMIN 
 

Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie oraz Lokalna Organizacja Turystyczna 
Wielki Gościniec Litewski zapraszają do udziału w Kiermaszu Produktów 
Regionalnych, Sztuki ludowej i Rzemiosła, który odbędzie się w dniu 25 czerwca 
2017 r. w ramach IV Międzynarodowego Turnieju Smaków na Zamku w Liwie.  
 
1. TERMIN I MIEJSCE KIERMASZU:  
 
Termin: 25 czerwca 2017 r., w godz. 11:00 - 18:00.  
Miejsce: Podzamcze zamku w Liwie,  Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie, ul. S. Batorego 2, 
Liw, 07-100 Węgrów, woj. mazowieckie  
 
2. WARUNKI UCZESTNICTWA:  
 
a) Warunkiem udziału w kiermaszu jest wypełnienie i przesłanie pocztą, faxem lub mailem karty 
zgłoszenia w terminie do 12 czerwca 2017 r. na adres:  
Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie,  
ul. Batorego 2, Liw, 07-100 Węgrów,  
e-mail: lotwgl@wp.pl,tel/fax: 25 792 57 17  
 
b) Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin kiermaszu są dostępne na stronach internetowych: 
www.wielkigoscinieclitewski.pl oraz www.liw-zamek.pl  
c) Uczestnicy kiermaszu powinni pochodzić z następujących obszarów: Warszawa, powiaty: 
miński, węgrowski, sokołowski, siemiatycki, bielsko-podlaski, białostocki, sokólski oraz 
Grodzieńszczyzna na Białorusi i Wileńszczyzna na Litwie.  
d) Uczestnik przygotowuje stoisko w miejscu wskazanym przez Organizatora.  
e) Uczestnictwo w kiermaszu jest bezpłatne.  
f) Ilość miejsc jest ograniczona. O przyjęciu stoiska na Kiermasz decyduje kolejność  zgłoszeń. W 
razie braku miejsc Organizator może odmówić przyjęcia zgłoszenia.  
f) Wystawcy organizują stoiska we własnych namiotach.  
g) Wystawca przystępując do uczestnictwa w Kiermaszu jednocześnie gwarantuje jakość i 
zgodność oferowanych towarów zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi.  
h) zabroniona jest sprzedaż alkoholu, destylatów i nalewek. 
i) wyroby kulinarne prezentowane na stoisku muszą być związane z regionami ze szlaku 
Wielkiego Gościńca Litewskiego, tradycyjne, produkowane lokalnie. Mile widziani producenci z 
Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Regionów i innych promujących produkty regionalne. 
j) Wszelkie kwestie sporne nieuregulowane niniejszym Regulaminem, a mogące wyniknąć w 
trakcie realizacji Kiermaszu rozstrzyga Organizator.  
 
Więcej informacji:  
Katarzyna Sobieska-  Biuro LOT WGL   
tel. 536 838 500, e-mail: lotwgl@wp.pl  
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