III DOLNOŚLĄSKI FESTIWAL KUCHNI HISTORYCZNEJ

Zapraszamy do uczestnictwa w „Twierdzy Smaków - III Dolnośląskim Festiwalu
Kuchni Historycznej i Produktów Tradycyjnych w Zamku Czocha”, który odbędzie się w
dniach 11-14.06.2020 r., i jest jedną z największych i najpopularniejszych imprez historycznych w regionie. Dwie poprzednie edycje Festiwalu okazały się spektakularnym sukcesem.
Liczba gości odwiedzających ostatnią edycję Festiwalu przekroczyła 16 tysięcy turystów.
Dzięki temu Dolnośląski Festiwal Kuchni Historycznej urósł do rangi największej imprezy
tego typu w województwie dolnośląskim i jednej z najważniejszych w Polsce.
III Dolnośląski Festiwal Kuchni Historycznej i Produktów Tradycyjnych składać się będzie z pokazów i warsztatów poświęconych tradycjom kulinarnym na ziemiach polskich, prezentacji historycznych przysmaków produkowanych na Dolnym Śląsku, oraz pokazów i
warsztatów tradycji kulinarnych innych krajów Europy. Do udziału w wydarzeniu zaproszeni
będą także przedstawiciele z różnych stron świata, którzy zaprezentują historyczne tradycje
kulinarne swoich narodów.
Zachęcamy do współpracy w zakresie wynajmu powierzchni na terenach wystawienniczych wokół Zamku Czocha, tj. na terenie dziedzińców zamkowych, fosy oraz terenu folwarku
zamkowego pod działalność handlową ( potrawy i wyroby dawnej kuchni, potrawy i wyroby
kuchni regionalnej, rękodzieło). Gwarantujemy dotarcie do tysięcy turystów, miłośników historii i kuchni historycznej, oraz koneserów dobrego jedzenia i zabawy z całego kraju.

INFORMACJA DLA WYSTAWCÓW

Strefa 1. DZIEDZINIEC GŁÓWNY – usytuowany na trakcie turystycznym –
Wymiary jednego stoiska – około 10 m2. Zwiększenie powierzchni wystawienniczej lub
handlowej można uzyskać poprzez zamówienie większej liczby stoisk, po wcześniejszym uzyskaniu akceptacji koordynatora strefy. Na dziedzińcu głównym ustawione
będą wyłącznie stoiska wystawców oferujących potrawy kuchni historycznej, których
stoiska odtwarzać będą tradycję historyczną danej epoki.

Strefa 2. FOSA ZAMKOWA – Liczba miejsc wystawienniczych jest ograniczona.
Osoby chcące ulokować stoisko w fosie zamkowej są zobligowane do załączenia jego
prezentacji zdjęciowej (wraz z asortymentem). Wymogiem Organizatora jest, aby na
terenie fosy znalazły się wyłącznie stoiska oferujące potrawy kuchni historycznej oraz
aby wystrój stoisk oraz ubiór obsługującego je personelu nawiązywał do tradycji historycznej danej epoki, której potrawy są na stoisku serwowane. Organizator zastrzega sobie prawo do wytypowania (wskazania) lokalizacji stoiska lub do całkowitej odmowy przyjęcia zgłoszenia, które nie spełnia określonych wyżej wymogów. Rozmiar
jednego stoiska handlowego to ok. 20 m2. Zwiększenie powierzchni wystawienniczej
lub handlowej można uzyskać poprzez zamówienie większej liczby stoisk, chyba że
Organizator ustali inaczej.
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Strefa 3. DZIEDZINIEC DOLNY – usytuowany na trakcie turystycznym –
Wymiary jednego stoiska – około 10 m2. Zwiększenie powierzchni wystawienniczej lub
handlowej można uzyskać poprzez zamówienie większej liczby stoisk, po wcześniejszym uzyskaniu akceptacji koordynatora strefy. Na dziedzińcu głównym ustawiane
będą wyłącznie stoiska wystawców oferujących potrawy kuchni historycznej, których
stoiska odtwarzać będą tradycję historyczną danej epoki.

Strefa 4. PRZEDZAMCZE – usytuowany na trakcie turystycznym – Wymiary
jednego stoiska – około 10 m2. Zwiększenie powierzchni wystawienniczej lub handlowej można uzyskać poprzez zamówienie większej liczby stoisk, po wcześniejszym uzyskaniu akceptacji koordynatora strefy. Na przedzamczu ustawiane będą pozostałe
stoiska handlowe (niekoniecznie związane z ofertą gastronomiczną).

OFERTA SPECJALNA – istnieje możliwość obniżenia lub odstąpienia od opłaty za
stoisko w przypadku czynnego udziału wystawcy w Festiwalu poprzez zorganizowanie
każdego dnia minimum 3 degustacji dla przynajmniej 50 uczestników Festiwalu połączonej z gawędą na temat kuchni historycznej i pokazem przyrządzania potraw
dawnej kuchni. Oferta podlega wcześniejszemu uzgodnieniu i akceptacji przez organizatorów Festiwalu.

CENNIK
Rodzaj stoiska

Cena netto

Stoisko w Strefie 1

1200,00

Stoisko w Strefie 2

1000,00

Stoisko w Strefie 3

1000,00

Stoisko w Strefie 4

1000,00

UWAGA: za datę zapłaty przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek bankowy organizatora



złożenie karty zgłoszeniowej nie jest jednoznaczne z przyjęciem zgłoszenia. Zostanie ono zweryfikowane przez organizatora (oceniona atrakcyjność oraz
przełożona na rzeczywiste możliwości realizacyjne i logistyczno-sprzętowe zarówno uczestnika, jak i obiektu – Zamku Czocha). Organizator ma prawo odmowy przyjęcia stoiska.



Cena wymieniona w cenniku obejmuje cały okres trwania festiwalu tj.
11.06.2018, godz. 10.00 do 14.06.2020, godz. 18.00. Wystawca zobowiązany jest zapewnić dostęp do oferowanych towarów bądź usług przez cały
czas trwania festiwalu (codziennie w godz. 10.00 – 18.00).



Wcześniejsze opuszczenie festiwalu spowoduje naliczenie kary umownej w
wysokości 1000 zł (chyba, że wystawca uzgodni z organizatorem inaczej).

Dolnośląski Festiwal Kuchni Historycznej i Produktów Tradycyjnych – Zamek Czocha
Zamek Czocha, Sucha, Sucha 59-820 Leśna
tel. +48 75 721 15 53, e mail: zamekczocha@rewita.pl

3. Rezerwacja stoisk / płatności:
1) Wystawca wypełnia i przesyła kartę zgłoszeniową, do której należy dołączyć prezentację stoiska (fotografie stoiska oraz sprzedawanych towarów) na e-mail:
m.smolinski@rewita.pl
2) Po przyjęciu karty zgłoszeniowej i akceptacji propozycji stoiska Organizator wystawi fakturę proforma, na podstawie której należy dokonać płatności (300 zł
płatne z góry od jednego stoiska). Wystawca otrzyma skan faktury proforma drogą
elektroniczną na adres e-mail wskazany w karcie zgłoszeniowej, natomiast papierowy oryginał tejże faktury zostanie wysłany pocztą tradycyjną. Termin płatności
pozostałej części kwoty z tytułu najmu upływa z dniem 10.05.2020. W przypadku
braku wpłaty pozostałej kwoty w ww. terminie - rezerwacja zostaje automatycznie
anulowana, a wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
3) Po zaksięgowaniu wpłaty Organizator wystawi fakturę właściwą potwierdzającą
rezerwację.
4) W przypadku rezygnacji z dokonanej rezerwacji obowiązują następujące warunki:
Wniesione przez Wystawcę wpłaty przechodzą na własność Organizatora i nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji z zamówionych usług:
 w terminie po 10.05.2020 do 31.05.2020 r. w wysokości 50% wartości wniesionej wpłaty,
 w terminie po 31.05.2020 r. w wysokości 100% wartości wniesionej wpłaty.
4. Informacje dodatkowe:










Przygotowanie stoiska jest możliwe w dniu 10 czerwca 2020 r.
(w godz. 09:00 – 18:00)
Parkingami dla wystawców są parkingi w miejscu wskazanym przez organizatora.
Obowiązuje bezwzględny zakaz pozostawiania pojazdów na drogach dojazdowych. Pozostawione pojazdy zostaną odholowane na parking policyjny na koszt
jego właściciela.
Opłata za stoisko jest opłatą stałą (za cały okres trwania imprezy) i nie ulega
obniżeniu w przypadku niepełnego wykorzystania przez Wystawcę tejże powierzchni, bądź czasu wykorzystania wynajmowanego stoiska.
Dojazd do stoisk (uzupełnienie towaru) wyłącznie w godzinach rannych do godziny 09.00.
Tereny wystawiennicze zamku monitorowane będą przez agencję ochrony mienia po zamknięciu obiektu.
Obowiązuje bezwzględny zakaz wystawiania wszelkich nieuzgodnionych z Organizatorem materiałów promocyjnych (m.in. reklam, informacji handlowych).
Wystawca zobowiązany jest do pokrycia wszystkich strat powstałych wskutek
swojego działania lub zaniechania swoich oraz osób występujących w jego
imieniu/zatrudnionych przez niego, a także wszystkich strat w mieniu Zamku
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Czocha w Suchej powstałych w związku z działaniem stoiska (w cenach rzeczywistych określonych na dzień powstania straty).
 W przypadku odstępstw od ustaleń zawartych w karcie zgłoszeniowej (wygląd
stoiska, oferta asortymentowa), Organizator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia wystawcy i jego asortymentu z terenu imprezy bez zwrotu uiszczonej opłaty rezerwacyjnej za stoisko oraz zastrzega sobie prawo do wynajmu miejsca innemu Wystawcy.

ORGANIZATORZY
Zamek Czocha, Sucha, Sucha 59-820 Leśna
tel. +48 75 721 15 53
www.zamekczocha.com
Fundacja Joanny Lamparskiej na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Kulturowego
“Projekt Historia”
www.projekthistoria.pl
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