
WYKAZ STAWEK WYNAJMU MIEJSC DLA STOISK HANDLOWYCH
PLAC B. HOFFA I PARK KOPCZYŃSKIEGO W WIŚLE

(stawka dzienna)

lp RODZAJ DZIAŁALNOŚCI STAW

KA 1 

M2

UWAGI

1 TWÓRCZOŚĆ LUDOWA 0 zł
Na potrzeby niniejszego cennika uznaje się, że twórca ludowy
to  osoba  posiadająca  legitymację  Stowarzyszenia  Twórców
Ludowych  w Lublinie.  Stawka  0  zł  obejmuje  wystawianie  i
sprzedaż przedmiotów z kategorii,  w której osoba jest twórcą
ludowym.  Zgodnie  z  kryteriami  Stowarzyszenia  Twórców
Ludowych  są  to  kategorie:  haft,  instrumenty  muzyczne,
koronka, kowalstwo, kwiaty z bibuły, malowanki zalipiańskie,
naczynia gliniane, obrazy na płycie i płótnie, obrazy na szkle,
ozdoby  choinkowe,  pająki,  palmy,  pisanki,  plecionkarstwo,
poezja, porcelana opolska, rzeźba, rzeźba ceramiczna, tkanina,
wycinanki, wyroby ze skóry, wyroby ze słomy, zabawki.

Wystawienie  i  sprzedaż  wyrobów  spoza  kategorii
przypisanej  do danego twórcy powoduje naliczenie  opłaty
zgodnej z cennikiem i rodzajem wyrobów.

2 WYROBY ARTYSTYCZNE 5 zł
Artysta – osoba legitymująca się wykształceniem artystycznym
lub dorobkiem artystycznym, jej prace/wyroby charakteryzują
się  wysokimi  walorami  artystycznymi.  Osoba
wystawiająca/sprzedająca prace jest ich autorem.

3 RĘKODZIEŁO 10 zł
Wyroby  wytworzone  w  sposób  nieprzemysłowy,  ręczny,
niepowtarzalne,  posiadające  walory  artystyczne,  mogące
zawierać  motywy  ludowe.  Osoba  wystawiająca/sprzedająca
prace z tej kategorii jest ich autorem. 

4 RZEMIOSŁO 12 zł
Wyroby, których autorzy posiadają poświadczenie umiejętności
rzemieślniczych  (certyfikat,  dyplom,  świadectwo  szkoły
rzemiosła,  tytuł  mistrza  w zawodzie)  i/lub  wyroby  posiadają
certyfikaty  wyrobów  rzemieślniczych.  Osoby  sprzedające
wyroby  rzemieślnicze  muszą  być  ich
autorami/twórcami/producentami.  

5 DODATKOWY ASORTYMENT 20 zł
balony, fotokubek.

7 PARK KOPCZYŃSKIEGO, 

asortyment nie mieszczący się w 

pkt. 1-5

25 zł
Asortyment nie mieszący się w kategoriach 1- 6

Podane kwoty są kwotami brutto

Z  handlu  na  Pl.  B.  Hoffa  wyłącza  się:  odzież  (z  wyjątkiem  malowanych  szali  jedwabnych,  szali
wykonywanych  metodą  filcowania),  perfumy,  okulary,  żywność  (warzywa,  owoce,  ryby),  wyroby
parafarmaceutyczne,  paramedyczne,  olejki  zapachowe  i  do  masażu,  galanterię  skórzaną  (z  wyjątkiem
wyrobów artystycznych i rękodzielniczych).
W przypadku, gdy dla danej  sprzedaży właściwa jest  więcej  niż  jedna stawka opłaty, stosuje się stawkę
wyższą.

Opłata za podłączenie do prądu pobierana jest dodatkowo, w wysokości 10 zł brutto za dzień. Jeżeli stoisko
nie jest podłączone do prądu opłata nie jest pobierana. 


