Szklane Miasteczko 2020, Železný Brod
•
W centrum miasta Železný Brod • 12. - 13. 9. 2020
Wystawca / sprzedawca
Imię/ Nazwisko
Adres
Osoba kontaktowa
E-mail
ID VAT/ NIP:
Telefon/ Komórka
Opis produkcji/ rodzaj
towarów
Podłącz wymiary własnego
stoiska lub fotografii.

•
Przyjmujemy zgłoszenia do 1. września, 12 godz.
Przygotowywany jest konkurs dla producentów wyrobów ze szkła.

Data: …………………………….…

Podpis/ pieczęć…………………………………………………….…

KONTAKT:
Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou • Jiráskova 9 • 466 01 Jablonec nad Nisou
Ing. Kateřina Foglová • tel.: 483 346 002 • mobil: 724 613 025 • e-mail: info@ohkjablonec.cz

Projekt "Po stopách regionální výroby a tradice v polsko-českém regionu Jelenohorské kotliny, Jizerských hor a Krkonoš"
CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001827 je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. / Projekt "Szlakiem regionalnej tradycji
i produkcji w polsko-czeskim rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy" CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001827 jest
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Parking:

12.9. - 13. 09. 2020 | 10:00 - 18:00 |09:00 - 16:00
Wystawa Produktów Regionalnych

Zaproszenie do udziału
Zapewniamy polskim rzemieślnikom bezpłatnie miejsce sprzedaży (stoisko musicie mieć własne), i bezpłatne
zakwaterowanie w pensjonacie od soboty do niedzieli - dla pierwszych 3 zarejestrowanych. Zapraszamy
rzemieślników różnych specjalności, nie tylko szklarzy.
Szklane Miasteczko, święto szkła z pokazami jego produkcji, zwiedzaniem huty, stoiskami handlowymi z wyrobami ze
szkła i towarzyszącym programem kulturalnym odbywa się co roku we wrześniu w mieście Železný Brod. Odwiedzić
też można do miejscowych firm szklarskich i do szkoły szklarskiej.
Miasto Železny Brod we współpracy z OHK v Jablonci nad Nisou, ogłasza konkurs, dla wszystkich wystawców
produktów (wyrobów) szklanych, które są prezentowane na Szklane Miasteczku.
Miejsce: Železný Brod - Ulica Husova i rynek główny (patrz początek - START na mapie)
Organizatorzy: Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou, miasto Železný Brod
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