
   
Jarmark Jadwiżański 2022 

2 października 2022, godz. 11.00 - 19.00 
Organizator: Centrum Kultury „Zamek”, pl. Świętojański 1, 54-076 Wrocław | www.zamek.wroclaw.pl 

Przewidywana liczba uczestników: 6 000 * 

* Liczba uczestników uzależniona będzie od stanu epidemicznego w Polsce i aktualnych zaleceń rządowych   

 

Cennik wynajmu domków i miejsca handlowego 
 

Rodzaj stoiska Cena wersji I  
(podstawowej)  
Stoisko z oświetleniem 
(1 punkt) 

 

Cena wersji II 
(rozszerzonej) 
Stoisko z oświetleniem (1 punkt) 
+ podłączenie do prądu jednego urządzenia o 
poborze mocy do 2kw  

Dodatkowe  
podłączenie do prądu  
każde urządzenie o poborze mocy  
do 2kw 

Domek drewniany * 
o wym. Ok. 2x3m 
Lokalizacja: tereny zielone wokół Zamku 
*zdjęcie poniżej 

 

541,20 zł brutto  
440,00 netto 

 

578,10 zł brutto 
470,00 netto 

36,90 zł brutto 
30,00 netto 

½  domku drewnianego  
o wym. ok. 1,5x2m 
Lokalizacja: tereny zielone wokół Zamku 
*zdjęcie poniżej 

 

369 zł brutto  
300,00 netto 

405,90 zł brutto 
330,00 netto 

36,90 zł brutto 
30,00 netto 

Własne stoisko wystawcy 
o pow. do 1 m² 
RĘKODZIEŁO 
Wyłącznie wyroby wytworzone w sposób 
nieprzemysłowy, posiadające walory artystyczne. 
O zakwalifikowaniu asortymentu do kategorii 
„Rękodzieła” decyduje Organizator. 

123 zł brutto  
100,00 netto 
Bez oświetlenia 

 

- - 

Własne stoisko wystawcy 
o pow. od 4 do 9 m² 
RĘKODZIEŁO 
Wyłącznie wyroby wytworzone w sposób 
nieprzemysłowy, posiadające walory artystyczne. 
O zakwalifikowaniu asortymentu do kategorii 
„Rękodzieła” decyduje Organizator. 

369 zł brutto  
300,00 netto 

 
 

- 36,90 zł brutto 
30,00 netto 

Własne stoisko wystawcy 
o pow. od 4 do 9 m² 
 

430,50 zł brutto  
350,00 netto 

 

467,40 zł brutto 
380,00 netto 

36,90 zł brutto 
30,00 netto 

Każdy dodatkowy m²    
własnego stoiska Wystawcy 
 

123 zł brutto  
100,00 netto 

- - 

Stoisko gastronomiczne typu: 
GASTRONOMIA PLENEROWA 
Pow. max. ok. 100m² 
(zużycie energii max 10 kw) 
 
Po stronie wystawcy: min. 25 ławostołów  

 

Z możliwością sprzedaży piwa 
uzgodnionego z organizatorem i wina 

3 075 zł brutto  
2 500,00 netto 

 
Bez możliwości sprzedaży piwa i wina 

2 435,40 zł brutto  
1 980,00 netto 

- - 

Stoisko GOFRY 
(zużycie energii max 10 kw) 

 

Koszt całkowity 

1107 zł brutto 
900,00 netto 
 

- - 

Stoisko z przekąskami na ciepło, 
np.: 
orzeszki prażone, oscypki 
(zużycie energii 4 kw, pow. do 4m²) 

 

Koszt całkowity 

553,50 zł brutto 
450,00 netto 

- 36,90 zł brutto 
30,00 netto 

Atrakcje  
„Wesołe miasteczko” 
 
Własny agregat 
 

369 zł brutto  
(300,00  netto)  
(każde urządzenie 
jednostanowiskowe) 

553,50 zł brutto 
(450,00 netto)  
(każde urządzenie 
wielostanowiskowe) 

- - 

 
   W przypadku bardzo dużych stoisk i tych z wyjątkowym asortymentem  – cena ustalana jest indywidualnie. 

http://www.zamek.wroclaw.pl/


 

 
KONTAKT: 
 
Wynajem powierzchni handlowej: 
 
Magdalena Sterlus 
Tel.: 71 349 32 81 w. 24 lub 731 189 538 
e-mail: jarmarki@zamek.wroclaw.pl 

 
 
Organizator: 
 
Centrum Kultury „Zamek”  
Pl. Świętojański 1  
54 - 076 Wrocław 
www.zamek.wroclaw.pl 
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