
 

 

          Kraków, styczeń 2017r. 

Zaproszenie 

na 41. Międzynarodowe Targi Sztuki Ludowej w Krakowie  

w dniach 10.08 do 27.08.2017 r. 

Szanowni Państwo, 

 W imieniu Jana Włostowskiego Prezesa Fundacji ,,Cepelia”  i Własnym składam serdeczne 

podziękowania wszystkim Uczestnikom za udział w 40. Jubileuszowych Międzynarodowych 

Targach Sztuki Ludowej w Krakowie, które zostały wysoko ocenione przez Władze Miasta, jak 

również przez mieszkańców i ogromne tłumy turystów. 

 

Informujemy Państwa, że  po raz 41. na Rynku Głównym w Krakowie w terminie od 10 do 

27 sierpnia 2017 r. odbędą się Międzynarodowe Targi Sztuki Ludowej . Biuro 

Międzynarodowych Targów Sztuki Ludowej zaprasza do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu. 

Uprzejmie informujemy, że jak w ubiegłym roku do Państwa dyspozycji mamy następujące 

stoiska: 

- chata zadaszona duża zamykana z dostępem do prądu, 

- chata zadaszona mała zamykana z dostępem do prądu, 

- podest + parasol, 

- kram ( stół z daszkiem ), 

- dodatkowy stół, 

- dodatkowy parasol,  

- dobudowa własna placu przed chatą,  podestem, itp. (za zgodą organizatora, 

Koszt Państwa udziału w Targach będzie uzależniony od wybranego stoiska. W Państwa 

gestii pozostaje pokrywanie codziennej opłaty targowej. 

Prosimy o zgłoszenie swojego udziału w Targach do dnia 15.06.2017 r. 

Wypełnione karty zgłoszenia i podpisany regulamin proszę nadsyłać pocztą, faksem, drogą 

elektroniczną (tsl@cepelia.krakow.pl) lub osobiście w Biurze Targów. Po zakwalifikowaniu 

prosimy o wniesienie zaliczki (regulamin) na konto nr 28 8591 0007 0020 0054 1792 0001 

Krakowski Bank Spółdzielczy. Pozostałą należność proszę uregulować do dnia 20. 08. 2017r. 

Kartę zgłoszenia dołączamy do pisma, jest również dostępna na naszej stronie internetowej 

(www.cepeliakrakow.pl) 

Całością spraw organizacyjnych związanych z Międzynarodowymi Targami Sztuki 

Ludowej kieruje Biuro Międzynarodowych Targów Stuki Ludowej z siedzibą w Krakowie przy ul, 

Słowiańskiej 3. 
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Informujemy, że: 

- za stronę techniczno-organizacyjną odpowiada  

Kazimierz Nowak - Zastępca Dyrektora ds. organizacyjno-technicznych, tel. 513 070 952 

- za stronę finansową odpowiada 

Jadwiga Dylong - Zastępca Dyrektora ds. finansowych, tel. 696 053 159  

- za stronę organizacyjno-artystyczną odpowiada: 

Lucyna Batko - Zastępca dyrektora ds. handlu, tel. 601 739 124 

- działania wspierają asystentki:        Monika Mszal,  

                                                            Beata Sączek,    

Przydział stoiska nastąpi w dniu 9.08.2017r. w godz. od 13.00 do 20.00 lub w dniu 

następnym od godz.6.00 rano. 

Przypominamy o obowiązku posiadania wszelkich dokumentów o prowadzeniu działalności 

gospodarczej. Prosimy i przypominamy żeby nie wystawiać produktów, które nie kojarzą się z 

rodzimą tradycją, sztuką i rzemiosłem. Chodzi o atmosferę Targów, jak i zdecydowane wsparcie 

polskich producentów. Bylibyśmy zaszczyceni gdyby Nasi Uczestnicy prezentowali sposób 

powstawania, tworzenia prac. Prosimy o estetyczne zagospodarowanie swojej przestrzeni 

handlowej. 

Zapraszamy do udziału w pozostałych przedsięwzięciach organizowanych przez Biuro 

Międzynarodowych Targów Sztuki Ludowej. Wszelkie informacje będą się ukazywać na stronie 

www.cepeliakrakow.pl ,www.facebook.com/tsl 

W sprawie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Biurem Targów. 

Szanowni Państwo ,  

serdecznie zapraszamy do udziału w Targach, życzymy sukcesów zawodowych . 

Z poważaniem  

 

Józef Spiszak  

Dyrektor  Biura Międzynarodowych Targów Sztuki Ludowej w Krakowie  

Fundacja "Cepelia" Polska Sztuka i Rękodzieło  

ul. Słowiańska 3, 31-141 Kraków  

tel./fax 12 422 19 29, tel. kom. 601 854 613  

e-mail: tsl@cepelia.krakow.pl 

spisak@cepelia.krakow.pl 

www.cepeliakrakow.pl 
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