Jarmark pt. „CZYM CHATA BOGATA” – Charzykowy 10 lipiec 2010 r.
Impreza o charakterze ekoturystycznym organizowana przez
Stowarzyszenie „Charzy…”
Wspólnie z wieloma uczestnikami naszej imprezy : artystami, twórcami ludowymi,
właścicielami lokalnych firm produkujących wyroby charakterystyczne dla regionu, właścicielami
podmiotów gospodarczych obsługujących turystów, klubami sportowymi, a także z GOK Chojnice ,
oraz z Parkiem Narodowym Bory Tucholskie i Zaborskim Parkiem Krajobrazowym
przygotowujemy mnóstwo atrakcji i niespodzianek, konkursy i loterie pokazy ratownictwa oraz
występy na deskach amfiteatru, itd.
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miejscowości Charzykowy zwraca się do Państwa
z propozycją wzięcia aktywnego udziału w letnim jarmarku pt. „Czym Chata Bogata” , który
odbędzie się 10 lipca 2010 roku w godzinach od 11.00 – 20.00 w miejscowym amfiteatrze.
Proponujemy zaprezentowanie się na naszej imprezie w dowolny sposób zgodnie z poniżej
podanymi zasadami.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Należy zgłosić chęć udziału w imprezie do dnia 30 czerwca 2010 r. telefonicznie lub
pisemnie na adres Stowarzyszenia podany niżej.
2. Organizator dopuszcza do udziału w jarmarku wszystkie podmioty obsługujące turystów
( hotele, pensjonaty, restauracje, bary, sklepy, itp. ) oraz firmy produkujące wyroby
charakterystyczne dla regionu .
3. Podczas jarmarku nie zezwala się na prezentację wyrobów plastikowych, gumowych,
dmuchanych zabawek, tzw. „chińszczyzny” , itp.
4. W dniu jarmarku należy zająć wyznaczone miejsce do godz. 10.30 i opuścić je do godz.
20.00 – zostawiając po sobie porządek.
5. Organizator nie dopuszcza sprzedaży i prezentacji żadnych napojów
alkoholowych !
6. Organizator nie organizuje dojazdu ani nie zwraca jego kosztów, nie zapewniamy także
dostawy elektryczności ( nie dotyczy osób występujących na scenie ) .
7. Wystawcy powinni zapewnić sobie we własnym zakresie namiot , parasol lub kiosk, stolik na
wystawę własnego towaru, itp.
8. Organizator zapewnia profesjonalną obsługę imprezy : zabezpieczenie i nagłośnienie oraz
oprawę artystyczną na deskach amfiteatru.
9. Każdy z wystawców zajmuje miejsce wyznaczone przez organizatora – zgodnie z tematyką
wystawy.
10. Uprzejmie prosimy o posiadanie przy sobie odpowiednich dokumentów w razie kontroli
Urzędu Skarbowego ( np. pozwolenia na handel, zgłoszenie działalności gosp. itp. )

Adres : Stowarzyszenie „Charzy…” , 89- 606 Charzykowy, ul. Długa 33 , Tel. (52)39 88 467
lub 604 647 671 - Bożena Stępień, Prezes Stowarzyszenia i główny organizator.

PROGRAM
Jarmarku pt. „Czym Chata Bogata”
Charzykowy ‐ 10 lipca 2010 r.
1. Instalowanie się na miejscach wyznaczonych przez organizatora od 9.30‐ 10.30
2. Oficjalne otwarcie jarmarku i powitanie gości – godz. 11.00
3. Ogłoszenie zasad loterii dla dzieci i dorosłych.
4. Wręczenie nagród na zakończenie regat żeglarskich 12.00 – 13. 00
5. Koncert Big – Bandu z Chojnic od 13.30 – 14.00 i od 15.00 ‐ 15.30
6. Występ kabaretu „Ciacho” w godz. 16.00 – 17.00
7. Występ duetu ( Piotr Sołtysiński i A. Banach ) gitara + harmonijka ustna 17.30‐ 18.30
8. Ogłoszenie wyników Konkursu fotograficznego ( Justyna Rząska i B. Stępień ) 18.30
9. Zakończenie i rozstrzygnięcie loterii dla dzieci i dorosłych – do godz. 19.00
10. Koncert Zespołu Nagła zmiana Klimatu 19.00 – 20.00
11. Zakończenie jarmarku – godz. 20.00
Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w kolejności występów na scenie amfiteatru !
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Program jarmarku zakłada istnienie siedmiu tzw.” wiosek tematycznych” , w których planujemy prezentacje
następujących organizacji, klubów, osób, podmiotów gospodarczych, towarów, wyrobów itp. :
1. Wioska żeglarska : kluby żeglarskie CHKŻ i LKS oraz stanowisko bosmana
2. Wioska olimpijska : Józef Kołak i Marek Stępień - konkurencje sportowe, Park Wodny - pokaz
ratownictwa, pomiar ciśnienia, itp.
3. „Spotkanie z przyrodą” : PNBT – konkursy, zajęcia na ścieżce botanicznej, gry i zabawy - ZPK,
obrazy o tematyce przyrodniczej – Krystyna Warsińska z Konarzyn
4. „Spotkanie z historią” : osoby prezentujące swoje zbiory, kolekcja motocykli, itd. pasjonaci
historii, itp.
5. „Wioska swojskich smaków” : Kaszubskie Miody – Kosecki , Koło Gospodyń Wiejskich
Lichnowy, EKO-Barć, Tawerna – Charzykowy, Skarpa Charzykowy, Restauracja Jasiulewicz
Charzykowy, Sklep Mięsny Gierszewscy Charzykowy, Lodziarnia – Kuligowscy, Bar przy Plaży –
Olesiński , Marek Zając – słodycze , itd.
6. „Na szlaku turystycznych atrakcji „ : wystawa fotograficzna – GOK, Promocja Chojnic i
Regionu, hotele, pensjonaty, domy gościnne, Kaszubski Dom Rękodzieła, itp.
7. „Wioska rękodzieła ludowego” : wiklina, haft, rzeźby, bursztyny i srebro, zabawki drewniane,
wyroby z gliny, plecionki i inne wyroby wykonywane ręcznie.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Pozostałe przydatne informacje :









Nagłośnienie – Gminny Ośrodek Kultury – Chojnice
Osoby odpowiedzialne za porządek na placu i służące dodatkową pomocą : Marek Stępień,
Jędrzej Ilkowski, Zygmunt Olech,
Prowadzenie i prawidłowy przebieg loterii : Grażyna Sołtysiak i Leszek Redzimski
Odpowiedzialny za stanowisko bosmana –Tadeusz Tarka
Odpowiedzialni za konkursy sportowe : Józef Kołak i Artur Sołtysiak ( lekarz )
Odpowiedzialni za opiekę nad występującymi na scenie : Sylwia Fryca i Iwona Nojman ,
Opieka nad wioskami : Janusz Kochanowski, Tadeusz Ossowski , Lechosław Gawrecki,
Rosana Iwicka, Witold Fryca, 32
Prowadzenie i obsługa stoiska z borówkami, żurawiną i grzybkami : Maria Warnke i Maria
Sowisło , stoisko „Markowy” : Halina Ilkowska i Beata Sadzińska .

