Dni mesta - Trh ľudových remesiel
UPOZORNENIE
Krízový štáb v Sp. Novej Vsi na svojom zasadnutí dňa 19. 5. 2020 rozhodol Udialo sa tak v súvislosti s
opatreniami Ústredného krízového štábu na zabránenie šírenia koronavírusu SARS-CoV-2 a na základe
vyjadrenia premiéra SR Igora Matoviča, ktorý v rámci uvoľňovania opatrení uviedol, že hromadné podujatia
nad 1 000 ľudí tento rok nebudú povolené.

DNI MESTA a TRH ĽUDOVÝCH REMESIEL
Konanie Trhu ľudových remesiel v posledných augustových dňoch sa v našom meste
stalo už tradíciou. Podujatie je každoročne organizované v rámci Dní európskeho kultúrneho dedi
čstva, v roku 2008 sa prvýkrát uskutočnilo pod názvom DNI MESTA.
Remeselníkov tvoriacich úžitkové predmety dopĺňajú tí, ktorí sa venujú tvorbe predmetov slúžiacich na
výzdobu interiéru. Najpočetnejšie zastúpenie majú remeselníci pracujúci s drevom. Nechýbajú tkáčky,
šúpoliarky, medovnikári, garbiari, čipkári, košikári, keramikári či vareškári. Múzeum Spiša každoročne po
čas konania týchto trhov ponúka výstavu venujúcu jednému z remesiel.

Usporiadateľ
Mesto Spišská Nová Ves

Podmienka účasti
Podanie prihlášky

Účastníci
1. Účastníkmi môžu byť fyzické a právnické osoby, ktoré majú platné oprávnenie na vykonávanie
obchodnej činnosti alebo poskytovanie služieb, fyzické a právnické osoby podľa osobitných predpisov,
ktoré predložia fotokópiu strany označenej ako „ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU“ vrátane
„IDENTIFIKAČNÝĆH ÚDAJOV“ z knihy elektronickej registračnej pokladnice, alebo predložia čestné
vyhlásenie s uvedením ustanovení osobitného predpisu, podľa ktorého účastník nie je povinný na predaj
výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu.
2. Usporiadateľ si vyhradzuje právo výberu účastníkov trhu.

Poznámka
Uprednostnení sú remeselníci, ktorí predvádzajú svoje remeslo na mieste a sú odetí v tradičnom odeve (
ľudový kroj...)

Poplatok za účasť
žiadny

Záväznú návratku nami zaslanej prihlášky je potrebné zaslať e-mailom alebo doručiť (osobne, po
štou) na adresu:
Mestský úrad
Kancelária primátora
Radničné námestie 7
052 70 Spišská Nová Ves

Kontakt
Ing. Marcela Baluchová, tel. 053/41 766 27, marcela.baluchova(at)mestosnv
Ing. Andrea Jančíková, tel. 053/41 766 13, andrea.jancikova(at)mestosnv.sk

Fotografie

