
 

 

   

În cadrul Zilelor Sfântu Gheorghe, în perioada 27 – 29 aprilie 2012, se va organiza Târgul Meşteşugarilor 

care este recunoscut ca fiind deja unul de tradiţie. Târgul va fi organizat pe strada Kós Károly, în faţa 

Muzeului Naţional Secuiesc. 

 

Programul târgului: 

- Acesta se va desfăşura de vineri de la ora 10,00 până duminică la ora 19,00 

- Amplasarea corturilor se va face joi, cu începere de la ora 16,00, în ordinea sosirii 

- Aranjarea mărfurilor se va face vineri dimineaţa până la ora 9,00, iar desfacerea corturilor 

duminică seara după ora 19,00. 

 

Condiţii de participare: 

- Preţul chiriei spaţiului pentru cort este de 60 de lei pe perioada târgului, sumă pe care vă 

rugăm să o achitaţi în prima zi la Cortul de înscrieri, 

- Rugăm ca persoana care va prezenta meşteşugul să îmbrace port specific zonei prezentate, 

- Oferirea unui obiect specific meşteşugului, pentru tombola târgului, 

- Este obligatorie folosirea cortului, vă rugăm să aduceţi instalaţiile proprii, fiind interzisă 

comercializarea produselor de pe jos sau de pe bănci. 

- Mărimea cortului este obligatoriu de 3x3 m, iar culoarea acestuia trebuie să fie albă, în mod 

obligatoriu. Alte tipuri de corturi nu sunt acceptate. 

- Avem rugămintea ca spaţiul pentru comercializare să fie aranjat cu bun gust, ordonat, astfel 

ca plasele, cutiile de carton sau de plastic folosite pentru transportul articolelor să nu fie vizibile 

pentru cumpărători. 

- Vă rugăm să păstraţi curăţenia şi ordinea în cort şi în jurul cortului. 

- Numărul locurilor pentru corturi este limitat, putând participa doar meşteşugarii invitaţi. 

- Produsele comercializate trebuie să fie proprii, trebuie să fie exclusiv proiectate şi realizate de 

cei care se prezintă. Este interzisă comercializarea articolelor altor meşteşugari sau care sunt 

cumpărate şi revândute. 

- Este interzisă parcarea autoturismelor pe teritoriul târgului. 

- Se pot solicita ecusoanele specifice târgului, de la Cortul de înregistrare, pe acestea fiind 

menţionate numele şi ocupaţia meşteşugarului. Vă rugăm să afişaţi pe cort aceste ecusoane. 

Nerespectarea acestor condiţii de participare atrage după sine excluderea de la târg şi 

ştergerea datelor persoanei respective din lista invitaţilor la Târgul Meşteşugarilor din anul 2013. 



 

 

Pentru cei care sosesc din alte zone, vom rezerva camere la colegii, numărul locurilor fiind limitat. Vă 

rugăm să achitaţi contravaloarea cazării, în momentul înregistrării. 

 

Intenţiile de participare şi solicitarea cazării, dacă este cazul, pot fi trimise până la data de 5 

aprilie, la adresa de e-mail: office@popartcov.ro 

Nu ne stă în putinţă să acceptăm prezenţa la târgurile organizate în anii următori a celor care, deşi 

au trimis intenţiile de participare, nu iau parte la târg şi nu anunţă acest lucru până cel târziu la data 

de 23 aprilie. 

 

Pentru informaţii suplimentare, vă rog să sunaţi la numărul de telefon 0729 500 861. 

 

Organizatorii vor anunţa rezultatele până cel târziu la data de 9 aprilie.  

 


