
XXII Lwóweckie Święto Chleba 
27-28 sierpnia 2022 

plac festynowy pomiędzy ulicami Źródlaną a Parkową 
 
 

CENNIK SPRZEDAŻY STANOWISK POD STOISKA HANDLOWEJ, DZIERŻAWY 

GRUNTU POD DZIAŁALNOŚĆ I USŁUGI ROZRYWKOWE 

 

TEREN: Lwówek – plac pomiędzy ulicami Źródlaną a Parkową 

OFERTA: Organizator posiada 35 miejsc wyznaczonych pod stoiska 

handlowe, w tym: 

 

GASTRONOMIA (w ciągu gastronomicznym): 

- 4 stanowiska gastronomii o powierzchni: 

 * 40 m
2
 – nr 34, 36, 38, 40 

- 5 stanowisk gastronomii o powierzchni: 

 * 25 m
2 
– nr 33, 35, 37, 39, 41 

 

GASTRONOMIA, MINI GASTRONOMIA, HANDEL DROBNY, 

POZOSTAŁA BRANŻA RÓŻNA, REKLAMA, PROMOCJA, STOISKA 

POKAZOWE (ciąg handlowy): 

- 6 stanowisk o powierzchni: 

 * 9 m
2
 – nr 5, 6, 7, 8, 9, 10 

- 6 stanowisk o powierzchni: 

 * 15 m
2
 – nr 1, 2, 3, 4, 20, 24 

- 10 stanowisk o powierzchni: 

 * 25m
2
 – nr 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 

- 4 stanowiska o powierzchni: 

 * 20m
2
 – nr 17, 18, 19, 32 
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Załączniki stanowią mapa poglądowa z podziałem terenu oraz tabela do mapy. 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru ofert i podjęciu decyzji o ilości: 

- stanowisk handlowych 

- rodzaju oferowanego asortymentu 

 

Oferty zainteresowanych osób i firm chętnych do wykupu stanowisk 

handlowych należy zgłaszać listownie lub mailowo: mgok.lwowek@wp.pl  

do 29 lipca 2022 roku na adres organizatora: 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 

aleje E. Sczanieckiej 56 

64-310 Lwówek 

 

Wybór ofert nastąpi najpóźniej do 5 sierpnia 2022 roku, o czym 

organizator powiadomi telefonicznie. Następnie w dniach 10 – 15 sierpnia 

nastąpi podpisywanie umów. 
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CENNIK: 

 

1) Opłaty za stanowiska handlowe: 

 

a) GASTRONOMIA – 50 zł/m
2
 (ciąg gastronomiczny) 

 

GASTRONOMIA – 60 zł/m
2
 (ciąg handlowy – przy chodniku) 

 

 Piwo, frytki, hamburger, burger, kebab, hot-dog, zapiekanka, 

grill, kurczak z rożna itd. 

 

b) MINI GASTRONOMIA (ciąg handlowy) – 50 zł/m
2
 

 Gofry, ciasto, lody, sorbet, jogurty, kawa, napoje, orzechy 

prażone, popcorn, kukurydza, oscypki itp. 

 

c) HANDEL DROBNY – 40 zł/m
2
 

 Balony, owoce, wata cukrowa, warzywa, żelki, cukierki, 

słodycze, miody, art. spożywcze, produkty ekologiczne 

 

d) POZOSTAŁA BRANŻA RÓŻNA – 50 zł/m
2
 

 Zabawki, odzież, obuwie, drogeria, art. papiernicze, książki, 

biżuteria, rękodzieło, produkty dla zwierząt 

 

e) REKLAMA, PROMOCJA, STOISKA POKAZOWE – 30 zł/m
2
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INFORMACJE DODATKOWE: 

W przypadku składania oferty drogą mailową, prosimy o kontakt 

telefoniczny, jeśli w ciągu 3 dni nie dostaną Państwo potwierdzenia 

przyjęcia oferty. 

W przypadku złożenia wielu ofert na jedno miejsce, organizator wybierze 

najkorzystniejszą pod względem finansowym oraz rodzajem asortymentu. 

W przypadku stanowisk łączonych z różnych kategorii, nabywca jest 

zobowiązany do zapłaty za wynajem stanowiska o wyższej cenie za m
2
. 

Osoby zainteresowane prowadzeniem działalności handlowej i usługowej                 

na czas trwania imprezy muszą posiadać aktualne pozwolenia na prowadzenie 

w/w działalności oraz pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

 


