
Szanowni Państwo, 

Wynajem stoiska w terminie od 18.12 do 23.12.2020 r. w godz. 10:00 - 18:00 jest w promocyjnej cenie 

i wynosi 400,00 zł brutto za 6 dni.  

Nasza propozycja ma na celu promocję produktów regionalnych i wsparcie ich producentów, dlatego 

do udziału w przed świątecznym handlowaniu zapraszamy w szczególności regionalnych producentów. 

Na terenie galerii nie ma możliwości gotowania, smażenia, pieczenia, przygotowywania produktów 

gastronomicznych. Zapraszamy wystawców z gotowym produktem. 

KARR zapewnia: 

• powierzchnię handlowo-wystawową (bez zabudowy) z możliwością sprzedaży promocyjnej i 

degustacji,  

• promocję stoisk na plakatach, w internecie, w regionalnych mediach, 

• możliwość parkowania dla wystawców od ul. Kilińskiego.           

W Państwa gestii pozostaje: estetyczna aranżacja stoiska, mile widziany akcent świąteczny, 

wyposażenie oraz obsługa stoiska wystawienniczego w godzinach otwarcia galerii. 

Wystawcy alkoholowych produktów regionalnych mają obowiązek we własnym zakresie posiadać 

stosowne zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Informacje nt. ww. zezwoleń można uzyskać w Urzędzie 

Miasta Jelenia Góra: WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH, ZDROWIA I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ul. 

Stefana Okrzei 10, pok. Nr 003, tel.  (75) 754-9871. Zezwolenie należy przedłożyć do KARR najpóźniej 

w dniu rozpoczęcia wynajmu 18.12.2020 r. Brak zezwolenia skutkuje odmową dokonywania sprzedaży 

produktów alkoholowych na ternie galerii KARR. 

Szczegóły organizacyjne: 

• MONTAŻ stoiska przed godzinami otwarcia galerii, tj. 10:00. 

• Rozłożenie i dowóz towaru w godz. 9:30 do 11:00 od  strony ul. 1 Maja, w pozostałych 

godzinach  od parkingu, od ul. Kilińskiego. 

Galeria jest obiektem zamkniętym i  chronionym, istnieje zatem możliwość zabezpieczenia i 

pozostawienia stoiska handlowego na noc, poza godzinami otwarcia obiektu.  

UWAGA!! 

Wystawca ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się i swojego stoiska w materiały ochrony 

osobistej. Stosowanie specjalnych środków dezynfekujących ze szczególnym uwzględnieniem 

powierzchni, z którą kontaktuje się klient, odkażaniem urządzeń systemów płatności. Wystawca ma 

obowiązek stosowania się do aktualnych wytycznych władz w związku z sytuacją pandemii. 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc KARR zastrzega sobie możliwość dowolnego ustawienia 

stoiska wystawowego lub odmowę przyjęcia zgłoszenia.  

Zgodnie z obecnymi wytycznymi nasza galeria ma możliwość funkcjonowania, gdyż jej powierzchnia 

nie przekracza limitu 2000 m2. 

Zgłoszenia oraz wszelkie pytania proszę kierować na biuro@karr.pl, tel. 75 75 27 513 
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