Informacija prekybininkams

nuo 2018 m. keičiasi prekybininkų kainos.

1. Prekybos vieta raudonoje zonoje su elektra 3x9m Kaina 120,00 EUR
2. Prekybos vieta žalioje zonoje 3x9m Kaina 115,00 EUR

3. Prekybos vieta geltonoje zonoje 3x9m Kaina 90,00 EUR

4. Prekybos vieta mėlynoje zonoje 3x9m Kaina 85,00 EUR

5. Prekybos vieta rudoje zonoje 3x9m Kaina 40,00 EUR

6. Tradicinių amatininkų prekyba violetinėje prekybos zonoje.

Dėl didelio prekybininkų susidomėjimo, prekybinių vietų skaičius padidintas, jų vietas rasite
atnaujintame prekybos plane.

Papildomas vietas galėsite rezervuotis nuo sausio 12 d.
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Registracija pradedama nuo Sausio 5 dienos telefonu +37061621022 (darbo dienomis
9.00 - 12.00 ir 13.00 – 16.00). Pasirašytas sutartis siųsti el.paštu
promo@karolina.lt

2018 m. Prekybos planas / papildytas*

2018 m. Sartai Prekybos sutartis (versija 2018-01-04)

2018 m. Atmintinė prekybininkams

2018 m. Lietuvos tradicijų puoselėtojų sutartis

*Lietuvos tradicijų puoselėtojų zonoje nebus galima prekyba maistu.

„Sartai – 2018“ kviečia Lietuvos tradicijų puoselėtojus!
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Sartų lenktynėse nuo 1968 m. organizuojamos tautodailės mugės sulaukia minios smalsuolių ir
pirkėjų. Deja, pastaraisiais metais tautodailininkų skaičius mažėjo, todėl siekiant atgaivinti
išgrynintas liaudies kūrybos tradicijas, šiais metais tautinio paveldo kūrėjams bus suteikta
išskirtinė galimybė nemokamai prekiauti savo dirbiniais patogioje tautodailės paveldo zonoje.
Tikimės, kad tai padės susigražinti tradicinių amatų meistrų susidomėjimą ir norą dalyvauti Sartų
mugėje, kur jie galės populiarinti savo kūrybą. Planuojame ateityje įgyvendinti ir dar vieną siekį gauti tradicinių mugių sertifikatą pačiam renginiui, kas nėra paprasta - tam reikia, kad daugiau
nei pusė visų mugėje parduodamų gaminių turėtų tautinio paveldo ženklą.

Paraiškas ir tradicijų puoselėtojų gaminių, kuriais bus prekiaujama renginio metu, apibūdinimus
su nuotraukomis ir sertifikatais galite teikti iki 2018 m. vasario mėn. 1 d. el. paštu dusetu.galeri
ja@gmail.com
. Pagrindinė sąlyga gauti leidimą – prekiauti tik sertifikuotais, Lietuvos tradicijas
puoselėjančiais gaminiais. Norint išlaikyti mugę gražią ir patrauklią žiūrovams, prekybininkų
automobiliai nebus įleidžiami. Leidimus gaus tik 20 amatininkų, tad raginame paskubėti
norinčius pasinaudoti šia puikia galimybe. Šventės metu penki originaliausiai kuriantys
tautodailininkai bus apdovanoti specialiais diplomais.

Dusetų dailės galerijos informacija

Kultūros centro

Vytauto 54, LT – 32309 Dusetos, Zarasų rajonas.

Tel.: 8 385 56878, 8 612 33086, el. paštas dusetu.galerija@gmail.com
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