
 
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
 
 

 

                                                    Bełżyce, dnia 06 czerwca 2018 roku 

 

 

Szanowni Państwo! 

 

Uprzejmie informuję, że Miejski Dom Kultury w Bełżycach organizuje „Festiwal edukacyjno 

- promocyjny „PASIEKA” w Bełżycach”, odbywający się w dniu 17 czerwca 2018 roku. Wydarzenie 

to organizowane jest po raz pierwszy, jednakże liczymy na udział ponad 600 osób zwiedzających. 

Festiwal odbędzie się na obiekcie sportowym Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Bełżycach przy 

ul.Zamkowej 47. 

Udział w festiwalu jest bezpłatny, przewidujemy w nim uczestnictwo wielu wystawców woj. 

lubelskiego. Organizatorzy zapewniają wszystkim uczestnikom miejsca wystawowe w ich własnych 

(wystawców) namiotach, czy stoiskach. Wystawcy proszeni są o wcześniejsze przybycie, celem 

przygotowania swojego stoiska, uwzględniając czas rozpoczęcia festiwalu: godzina 13.00. 

W czasie trwania Festiwalu zapraszamy do udziału w organizowanych konkursach na 

„Najładniejsze stoisko” oraz „Najsmaczniejszy miód”. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody 

pieniężne. Jednocześnie przypominamy Państwu, że osoba wystawiająca swój produkt żywnościowy 

powinna posiadać aktualne badania zdrowotne wymagane przy kontakcie z żywnością. Proszę                                   

o zwrócenie uwagi na właściwą, zgodną z wymaganiami sanitarnymi ekspozycję swoich wyrobów, 

należy pamiętać o wymogach polskiego prawa z zakresu finansów i należytego dokumentowania 

prowadzonej sprzedaży, np. obowiązek posiadania kasy fiskalnej. 

Jednym z elementów festiwalu jest konferencja „Pszczelarstwo szansą na rozwój 

ekologicznego rolnictwa”. Rejestracja uczestników konferencji odbywać się będzie od godz. 12.00 do 

13.00 w namiocie konferencyjnym.  Dla uczestników organizator zapewnia materiały konferencyjne: 

(teczka, długopis, notes) oraz serwis kawowy.  



Zgłoszenie udziału prosimy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do dnia                              

15 czerwca 2018 r. do godz. 11.00 (dotyczy osób, które dotychczas nie potwierdziły swojej 

obecności), emailem: mwojtachnio@belzyce.pl lub przekazać informację telefonicznie pod numerem 

tel. (81) 5172579. 

Informujemy, że dokonanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do uczestnictwa                                  

w Festiwalu. 

W celu uzyskania dodatkowych informacji, proszę o kontakt  z p .Marzeną Wojtachnio pod nr 

tel. (81) 5172579. 

 

W załączeniu: 

1. Karta zgłoszeniowa 

 

Dyrektor Miejskiego Domu Kultury

  w Bełżycach  

          Józef Kasprzak 
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