Festiwal Cytadela odbędzie się po raz drugi, w dniach 15-17 czerwca na terenie zabytkowej Twierdzy Modlin w Nowym Dworze Mazowieckim. Wszystkie atrakcje będą się odbywały na dziedzińcu fortyﬁkacji oraz w części najdłuższego budynku Europy, wzdłuż którego
zlokalizowane będą stoiska. W ubiegłym roku odwiedziło nas ponad 2000 osób.
Zapraszamy do odwiedzenia naszego wydarzenia w charakterze wystawcy. Festiwal jest w przeważającej części imprezą polową, dlatego też
w tym roku warunki sprzedażowe są polowe. Oferujemy stoiska w poniższych opcjach, koszt nie zmienia się w przypadku zadeklarowania
przez wystawcę własnych mebli (wszystkie ceny są cenami brutto, na część pieniężną wystawione będą faktury 0% VAT):

Games Room:
Oferta przeznaczona wyłącznie dla wydawców gier planszowych i oferujących asortyment związany
z tą branżą. Stoiska i ewentualne strefy pokazowe ulokowane będą w obrębie sal obok których zlokalizowany będzie Games Room.
GR stoisko podstawowe
(1 moduł)

600 zł
+ 200 zł barter

Sala 6x7 m (42 m2), 6 stołów 180x70 cm, 14 krzeseł, dwie wejściówki wystawcy.

Strefa wystawców (pod chmurką):
stoisko
podstawowe/handmade
WŁASNY NAMIOT

200 zł
+ 100 zł barter

maks. 3x3 m, 1 stół 180x70 cm, dwa krzesła, dwie wejściówki
wystawcy.

stoisko
podstawowe (1 moduł)
NASZ NAMIOT

400 zł
+ 100 zł barter

3x3 m, 1 stół 180x70 cm, dwa krzesła, dwie wejściówki wystawcy,
oświetlenie. Stoiska będą lokowane po 2 moduły w namiotach
3x6 m lub indywidualnie w namiotach 3x3 m w zależności od potrzeb i deklaracji wystawców; liczba namiotów 3x3 ograniczona.

Stoisko handmade
(1 moduł)
NASZ NAMIOT

300 zł
+ 100 zł barter

3x2 m, 1 stół 180x70 cm, dwa krzesła, dwie wejściówki wystawcy,
oświetlenie. Stoiska będą lokowane po 3 moduły w namiotach 3x6 m

Usługi dodatkowe:
zł zł
Stół 180x70 cm – 2020
Krzesło – 1010
zł zł
Dodatkowa wejściówka wystawcy – 4040
zł zł

W naszych namiotach gwarantujemy oświetlenie i zamknięcie namiotu czterema ścianami, warto zadbać o dodatkowe doświetlenie asortymentu
we własnym zakresie oraz o możliwość zamknięcia własnego namiotu, jeśli taki będzie rozstawiany.
Warunkiem zakupu stoiska jest wypełnienie formularza zamówieniowego, dostępnego na stronie www.festiwalcytadela.pl,l przesłanie podpisanych 2 egzemplarzy umowy oraz opłacenie kwoty pieniężnej należnej za stoisko do 31 kwietnia 2018 i przesłanie barteru do dnia 31 maja
2018 lub przekazanie przygotowanej paczki barterowej na miejscu.
Adres wysyłki barteru i umów (koniecznie przesyłką kurierską):
Dorota Filipczak-Brzychcy • ul. Lawendowa 4 • 05-502 Piaseczno • tel 604078780

Inne informacje:
Nocleg:

Godziny sprzedaży:

Dla mniej wymagających
Oferujemy naszym sprzedawcom bezpłatny nocleg w hali
sportowej Zespołu Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim – Modlin Twierdza, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki 5,
ul. gen. Józefa Bema 312.
Należy zabrać ze sobą karimatę i śpiwór, a także obuwie na
zmianę – jest to bezwarunkowy wymóg naszych Gospodarzy!. Miejsca w hali jest mnóstwo – w razie potrzeby uruchomione zostaną INNE Bardziej oddalone sale noclegowe.
Będzie dostępne także pole namiotowe oraz miejsca noclegowe w pomieszczeniach Twierdzy Modlin choć w dość
spartańskich warunkach – szczegóły już wkrótce.
Dla bardziej wymagających
Niestety Nowy Dwór, pomimo bliskości lotniska nie jest
miejscem specjalnie dobrze „zaopatrzonym noclegowo”
jednak można tu znaleźć kilka opcji. Zachęcamy do wpisania
hasła Nowy Dwór Mazowiecki w serwisie booking.com.
Jeśli nawiążemy współpracę, z którąś z placówek noclegowych - będziemy Państwa informować na bieżąco.

Piątek: Od momentu rozstawienia stoiska do 21.00
Uwaga: Stoiska w piątek zaczynamy rozstawiać od godziny 13.00 - o tej godzinie powinny już być przygotowane nasze namioty i meble.
Sobota: 10.00 do 21.00
Niedziela: 10 do 15.00
Uwaga: Stoiska w niedzielę powinny zostać opuszczone
i oddane do złożenia maksymalnie do godziny 16.00.

Prąd:
Celem zapewnienia zasilania dla stoiska, należy zabrać
ze sobą przedłużacz o długości min. 10 m oraz listwę z odpowiednią ilością gniazd. Ze swojej strony zapewnimy dostęp
do czterogniazdowych przyłączy prądu z których trzeba będzie doprowadzić zasilanie na stoisko we własnym zakresie.

Zabezpieczenie towaru ze Strefy Wystawców w godzinach nocnych:
Obszar strefy handlowej w godzinach nocnych będzie patrolowany przez członków naszej obsługi, jednakże nie zalecamy pozostawiania asortymentu na noc bez stosownego
zabezpieczenia. Ze swojej strony oferujemy przestrzeń ma-

gazynową w znajdującym się bezpośrednio za stoiskami budynku. Jako organizatorzy nie ponosimy odpowiedzialności
za towar pozostawiony na stoisku. Obszar w którym znajdują się stoiska planszowkowe w obrębie Games Roomu będzie zamykany po zakończeniu sprzedaży i otwierany rano.

Zabezpieczenie na wypadek złych warunków pogodowych (Strefa Wystawców)
Poprzedniej edycji Cytadeli towarzyszyła piękna pogoda,
jednak aura bywa kapryśna, i o ile namioty stanowią pewien
rodzaj ochrony (impregnacja naszych namiotów była pod
tym względem testowana podczas jesiennego Festiwalu
Twierdza w Giżycku), to jednak prosimy o zadbanie o dodatkowe zabezpieczenie towaru na stoisku na wypadek nieoczekiwanych opadów etc. Organizatorzy nie odpowiadają
za zniszczenia towaru wywołane warunkami pogodowymi.

Dodatkowych informacji udzieli
koordynator ds. wystawców:
Mirosław Kowalski
wystawcy@brzart.pl | 505626387

