
 

 

   

 

 

Szent György Napok keretén belül 2012. április 27–29. között megszervezésre kerül az immár 

hagyományossá vált Kézműves és népművészeti vásár, melynek helyszíne a Székely Nemzeti Múzeum 

előtti Kós Károly utca. 

 

A vásár programja: 

• A vásár péntek reggel 10 órától, vasárnap este 19 óráig  tart. 

• Sátorfelállítás csütörtökön 16 órától, az érkezés sorrendjében. 

• Kirakodás péntek reggel 9 óráig, sátorbontás vasárnap este 19 óra után. 

 

Részvételi feltételek:  

• 60 lej a sátorhely bérleti díja a vásár idejére, me1yet kérünk az első nap a Regisztrációs 

Sátorban kifizetni; 

• kérjük a mesterséget bemutató személyt, öltözzön származási helyére jellemző viseletbe ; 

• 1 db munkásságát képviselő ajándéktárgy felajánlása a vásári tombolához; 

• sátorhasználat kötelező, kérjük hozza saját installációját, földről, padról nincs árusítás. A sátor 

mérete kötelező módon 3x3-as, színe fehér, más fajta sátor használata tilos; 

• kérjük, hogy az árusítási felületet ízlésesen, gondosan alakítsa ki, hogy az áruszállításra használt 

dobozok, műanyag szatyrok stb. ne legyenek láthatóak a vásárlók számára; 

• megkérjük a sátorban és a sátor körül őrizzék meg a tisztaságot; 

• a helyek száma korlátozott, csak a meghívott kézművesek vehetnek részt a vásáron; 

• kizárólag saját tervezésű és készítésű tárgyakkal lehet megjelenni, más mester portékájának 

vagy vásárolt termékek árusítása tilos; 

• járművek parkolása a vásár területén  nem megengedett; 

• a Regisztrációs Sátornál igényelhető a vásári kitűző, me1yen szerepel a kézműves neve és 

foglalkozása, kérjük, ezt függessze ki a sátrára. 

 

A részvételi feltételek be nem tartása maga után vonja az illető vásárról való kizárását és 

adatainak törlését a 2013-as Kézműves vásár meghívottjainak névsorából. 

 

 



 

 

A távolról érkezők számára szállást foglalunk kollégiumi szobákban, a helyek függvényében. Kérjük 

a szállás ellenértékét a regisztráláskor kifizetni.  

 

A jelentkezők április 5-ig jelezhetik részvételi szándékát, valamint szállás igényét az 

office@popartcov.ro elektronikus postacímen. Azokat a kézműveseket nem áll módunkban a 

következők években fogadni, akik annak ellenére, hogy részvételi szándékukat jelezték, nem jelennek 

meg a vásáron, és távolmaradásukról nem értesítik a szervezőket legkésőbb április 23-ig. 

További információkért hívják a 0729 500 861-es telefonszámot. 

A szervezők az elbírálás eredményeiről legkésőbb április 9-ig tájékoztatják a jelentkezőket. 

 


