Министерство на културата
Община Габрово
Етнографски музей на открито “Етър” – Габрово
Ви канят за участие
в
Международния панаир на традиционните занаяти ”Етър 2016”
3 – 6 септември 2016 г.
Право на участие в Международния панаир има всеки производител на традиционни занаятчийски
изделия и домашни занятия въз основа на:
 попълнена заявка за участие (по образец);
 получено потвърждение от комисия, определена от организаторите;
 платена такса за търговска площ и оборудване;





Таксата за участие:
за дните на панаира – (търговска площ- шатра - 3/3 кв.м, 2 маси с размер 70/90 см и пейка) – 100 лв.
за дните на панаира – (търговска площ- шатра - 1.50/3 кв.м, маса с размер 70/90 см и пейка) – 50 лв.
за еднодневно участие – (търговска площ- шатра - 1.50/3 кв.м, маса с размер 70/90 см и пейка) – 20 лв.
Вечер на майстора – 10 лв. за един участник

ВАЖНО:
Настаняването на панаирната площ започва на 3.09. 2016 г. (събота) от 7.30 до 9.30 часа.
Освобождаване на търговската площ става след 16.00 часа на 6.09.2016 г. (вторник)
Забележка:
Таксата за участие в изложението се привежда след получаване на писмено потвърждение от
организаторите. Плащането се осъществява по банков път до 10 дни преди началото на панаира или
в касата на ЕМО “Етър”.
Заемането на търговската площ става само след представяне на майсторско свидетелство и на
документ за платена “такса участие”.
Желаещите да присъстват на Вечерта на майстора заплащат куверта на място.

Информация за хотели и къщи за гости в околността на музея:









Соколски манастир +359886 308 017
Даскалов хаус, м. Червена локва, кв. Водици - +359888844465
Семеен хотел “Корона”, кв. Етъра (066) 804 450, +359887641863
Семеен хотел “Тодорови”, кв. Етъра +359878744599
Къща за гости «Преслав»: +3598878427763
Вила „Водолей” кв. Нова махала, +35988775 38 64, +3598787553864
Къща за гости, м. Червена локва -Радослав Христов +359889 283491
Частни квартири:
Ботьо Христов +359895 174 606
сем. Геневи (066) 800207, +359897046393

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ
в Международния панаир на традиционните занаяти “Етър 2016”

Заявител .......................................................................................................................................................................
име
презиме
фамилия
Адрес .............................................................................................................................................................................
Роден на ................................................................... в гр./с. ........................................................................................
дата месец година
Представен занаят .......................................................................................................................................................
Майсторско свидетелство ............................................................................................................................................
Къде е учен занаята .....................................................................................................................................................
Тел...................................., GSM ..................................., E-mail ..................................................................................
Заплащането се извършва от:.....................................................................................................................................
(заявител или фирма)
Заплатена такса за участие: .......................лв............................................................................................................
(цифром)
(словом)

С настоящата попълнена и изпратена заявка декларирам, че съм запознат със „Статут” - а и
„Регламента за участие” в ХІV-ия Международен панаир на традиционните занаяти и при неспазването им ще
бъда отстранен, без претенции за внесена „такса участие”.

Срок за заявка : 20.08.2016 г. Заявки, получени след този срок не се приемат.

Адрес: ЕМО “Етър”, кв. Етъра, Габрово 5309
Тел. (066), 810587; 810 580
Факс: (066) 801 830
E-mail: etar_fair@yahoo.com

Банкова сметка:
IBAN: BG34STSA93003110025700
BIC: STSABGSF
банка ”ДСК” - гр.Габрово

