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Województwo Kujawsko-Pomorskie skupia w sobie ziemie charakteryzujące się odrębnością
historyczną i kulturową oraz różnorodnością tradycji" Tworly ta wyjątkowo bogate dziedzictwo,
z którym nierozerwalnie związane Są tereny wiejskie' Dlatego też, aby podkreślić znaczenie
wielowiekowego dziedzictuła pojawiła się idea organizacji Święta Wsi w Ciechocinie'

Dnia 12 Czerwca już po raz V w Ciechocinie odbędzie się Święto Wsi. Barwna i kolorowa
uroczystość, podczas które; pierwszoplanową rolę odgrywa ludowa tradycja. Prezentujący się podczas
iarmarku rzemieślnicy i twórcy ludowi, pokazy dawnych zawodów, występy zespołów pieśni i tańca,
obóz rycerski oraz tysiące turystów tworzą niepowtarza|ną atmosferę wielkiego święta kultury
wiejskiej. Pozwala to stworzyć święto kultrrry wiejskiej na wielu płaszczyznach.

Rozpoczęliśmy przygotowania do V - jubileuszowej edycji Święta. Kazda z dotychczasowych
edycji spotkała się z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców, wystawców i gości' Pozytywny odbiór
Święta przeszedł najśmielsze oczekiwania organizatorów Kultura luclowa jest jeclnym z głównych
filarów kultury całego Narodu' Dlatego też chęć obcowania z nią jest nasZą naturalną potrzebą, ponieważ
tylko w ten sposób możemy zrazumieć rzeczywisty sens dnia dzisiejszego'

Zwracam się z serdeczną prośbąo włączenie się i uczestnictwo w opisanych powyżej przed_
sięwzięciach. Proszę 0 roZpropagowanie idei Swięta Wsi wśród lokalnych rękodzielników i miłośników
kuitury ludowej. Zapraszam wszystkie osoby pasjonujące się dziedzictwem kultury wiejskiej naszego
województwa dł: zaprezentowania swojego stoiska podczas Święta Wsi w Ciechocinie'

Wó.it Gminy Ciechocin
Jerzy Cieszyński

Zachęcamy Państwa do zapr ezentowania
swoich wyrobóW podczas Święta Wsi Województwa

Kuj awsko-Pomorskiego w Ciechocinie.

. t .i . 
-: -,. , a I :i. :-;:.: ..: :i:ri ili.i a=i: aj ::-.;; ::! :t-:lr: ! :i. :1--:: i: ::::..!: r: i r. :, .:: i.:..:;.: ::. .i-l : :1.: a::.:-: i l:: I a -ll-. .i ::



Informaci e dla wystawców

1' Impreza nosi nazw ę: Święto Wsi w Ciecl'łocinie.
2. organizatorem Święta jest Urząd Gminy Ciechocin, Ciechoci n 17Z, Bv -408 Ciechocin,
3. Święta Wsi odbęćlzie się I? czerwca?o\6 r' w Ciechocinie"
4, Święta ma charakter promocyjno-handlowy, prezentuje kulinarne bogactwo, rękodzieło

oraz inne formy twórczości ludowej związanej zZiemią Dobrzyńską, Chełmińską oraz
Kujawami.

5' organizator udostępnia wystawcom darmowe miejsca pod stoiska na terenie
bezpośrednio przyległym do Urzędu Gminy w Ciechocinie w godz. 09:00 - 20:00 w dniu
LZ.A6.?01,6 r" Ustawienie stoisk w dniu 1?..06.?A16 r. w godz. 09:00 - 11:00, w przypadku
nie dysponowania własnym stoiskiem istnieje mozliwość bezpłatnego udostępnienia
przez Gminę po wcześniejszym zgłoszeniu'

6' organizator zapewnia wystawcom darmowy parking położony obok mieisca obchodów
Święta Wsi'

7. W Święcie mogą brać udział wystawcy:
. Wytwórcy produktór.v lokalnych i regionalnych,
. twórcy ludowi prowadzący działalność w zakresie produkcji artykułów spożywczych

i zdobniczych,
. rolnicy.
B' Zgłoszenia należy przesłać do 3t maia ?at6 r._na adres:

Urząd Gminy Ciechocin
Ciechocin 172

87 - 408 Ciechocin

9. Organizator nie odpowiada za:
. formg rozliczenia wystawcy zUrzędem Skarbowym,
. Wprowadzenie pYzezwystawców do obrotu żywności [w tym równiez słodyczyJ

w sposób niezgodny Z prawem zywnościo\MYm'

Organizator:
Urząd Gminy Ciechocin

tel. 56 683 77 81183
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Olsztyn
Gdańsk
Łódź
Poznań

148 km
1,7 4km
190 km
190 km
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Ważniei sze odległości :
Golub-Dobrzyit 12 km
Toruń 25 km
Bydgaszcz B0 km

Warszawa 190 km
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