
Wystawa produktów regionalnych w Jabloncu nad Nysą 

Miejsce: Eurocentrum w Jabloncu nad Nysą, pawilon wystawowy, ul. Jiráskova 9 

Termin: 1– 2.04.2022 r. 

Instalacja ekspozycji (realizowane przez wystawców)  

czwartek 31.03. godz. 8:00–18:00 

piątek 1.04. godz. 6:00–9:30 

Na miejsce, w którym znajduje się stoisko, zaprowadzi Cię obsługa informacyjna, która znajduje się obok recepcji, 

tel.: +420 774 613 025 

Parking: Parkowanie przed Eurocentrum jest dozwolone tylko na czas niezbędny do dostawy, rozładunku i załadunku 

towarów. Na czas trwania imprezy wystawcy mogą parkować za opłatą 200 CZK na Górnym Rynku (Horní náměstí), 

znajdującym się w pobliżu Eurocentrum. Wystawcy mogą odebrać kartę parkingową w punkcie informacyjnym (1 szt. 

na wystawcę). Doradzimy również w sprawie bezpłatnych miejsc parkingowych w Jabloncu nad Nisou. 

Likwidacja ekspozycji: sobota 2.04. godz. 13:00–18:00 

Demontaż ekspozycji przed zakończeniem imprezy jest niedozwolony! 

Po upływie tego terminu nie będzie możliwe przechowywanie wystawianych towarów w pomieszczeniach 

Eurocentrum. W razie konieczności ekspozycja może zostać zdemontowana w poniedziałek 4.04. w godz. 8:00–12:00 

(po uzgodnieniu z organizatorem). 

Uroczyste otwarcie: piątek 1.04.2022 r. o godz. 10:00 w Eurocentrum. 

Godziny otwarcia dla zwiedzających:  

piątek 1.04. w godz. 10:00–18:00 

sobota 2.04. w godz. 9:00–13:00 

Godziny otwarcia dla wystawców: 

czwartek 31.03. w godz. 8:00–18:00 

piątek 1.04. w godz. 6:00–18:30 

sobota 2.04. w godz. 8:00–18:00 

Poczęstunek: każdy wystawca podczas wystawy otrzyma drobny poczęstunek. 

Konkurs: Produkty zgłoszone do konkursu na najlepszy produkt regionalny, pamiątkę i artykuł spożywczy należy 

przekazać organizatorowi do piątku do godz. 9:00, późniejsze zgłoszenia nie będą przyjmowane. Wypożyczone 

produkty są zwracane. Wręczenie nagród odbędzie się w piątek o godz. 16:30 w Dużej Sali Eurocentrum. 

Impreza odbędzie się zgodnie z obowiązującymi zasadami epidemiologicznymi. 

Uczestnicząc w wydarzeniu wyrażasz zgodę na dokonanie dokumentacji wizualnej i dźwiękowej. 
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