46. Podroháčske folklórne slávnosti
Zuberec – Brestová 6. – 7. august 2022
TRADIČNÝ ORAVSKÝ JARMOK
Vážení priatelia,
Hlavným organizátorom Podroháčskych folklórnych slávnosti je Obec Zuberec.
Významným sprievodným podujatím slávností je už tri desaťročia Tradičný oravský jarmok
v Múzeu oravskej dediny. Jeho hlavným poslaním je podpora a prezentácia remeselnej a ľudovej
umeleckej tvorby.
Umiestnenie jarmoku v areáli múzea má zdôrazniť výnimočnosť ponúkaného sortimentu
a odlíšiť ho od bežnej komercie. S týmto zámerom poskytuje organizátor PFS bezplatnú účasť na
Tradičnom oravskom jarmoku vybraným výrobcom, ktorí spĺňajú podmienky účasti.
Informácie o organizácii podujatia:
Termín: 6.-7.8.2022 (sobota – nedeľa)
Podmienky účasti:
- demonštrácia výroby alebo jej časti, hra na vlastných hudobných nástrojoch
(odporúčame sprevádzajúcu osobu, ktorá Vám zabezpečí predaj v stánku)
- účasť v kroji (môže byť aj jednoduchý pracovný kroj, nestačí však iba jedna časť kroja)
- predaj vlastných výrobkov
- živnostenský list (alebo potvrdenie o pridelení DIČ alebo čestné prehlásenie ak ide
o príležitostnú činnosť)
Prihlášky:
Formulár záväznej prihlášky je zverejnený na web stránke Múzea oravskej dediny v časti
- Aktuality: http://muzeum.zuberec.sk/pfs-tradicny-oravsky-jarmok/
- i v časti Kalendárium – Podroháčske folklórne slávnosti:
https://muzeum.zuberec.sk/podujatia/podrohacske-folkorne-slavnosti/.
Prihlášku môžete vytlačiť a vyplníť ručne alebo priamo v počítači a zaslať:
- elektronicky na adresu: muzeum@zuberec.sk alebo
- poštou na adresu: Múzeum oravskej dediny, 027 32 Zuberec 850

Posledný termín na zaslanie prihlášok je 1. júl 2022.
Organizátori urobia výber z prihlásených výrobcov s ohľadom na sortiment a predvádzané
techniky. O výsledku budú všetci prihlásení informovaní najneskôr do 15.7.2022. Vybratí
účastníci dostanú súčasne ďalšie organizačné informácie.
Organizátori vybratým účastníkom zabezpečia:
o vjazd do areálu s osobným motorovým vozidlom počas stavania a likvidácie stánkov
v určených hodinách, bezplatné parkovanie motorového vozidla v priestoroch
vyhradených organizátormi
o „Rozhodnutie - povolenie na predvádzanie a predaj vlastných výrobkov bez poplatkov“
od Obce Zuberec
o označenie na voľný pohyb v areáli PFS pre 2 osoby
Organizátori účastníkom jarmoku nezabezpečujú a nehradia:
o stánky, prístrešky, stoličky
o ubytovanie (v areáli múzea nie je možné nocovať)
o náhradu ušlej mzdy, cestovné a iné náklady spojené s účasťou na podujatí
o zdravotné a úrazové poistenie osôb, poistenie majetku, stráženie tovaru, stráženie auta,
príp. náhradu akejkoľvek vzniknutej škody
Ak sa s nami potrebujete spojiť telefonicky, volajte cez pracovné dni: v júni 15.30 – 17.00, v júli
16.30 – 18.00.
Tešíme sa na stretnutie s Vami!
Mgr. Richard Janoštín
riaditeľ MOD
Vybavuje: PhDr. Marianna Janoštínová, muzeum@zuberec.sk, +421 43 5395149

