
  

 

 

 
 

II Królewski Festiwal Rzemiosł | oferta dla wystawców 

 

Serdecznie zapraszamy rzemieślników i odtwórców dawnych zawodów do udziału w 

Królewskim Festiwalu Rzemiosł organizowanym przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w 

Wilanowie. 

Królewski Festiwal Rzemiosł ma na celu promocję dawnych zawodów i technik wytwórczości. 

Stanowi równocześnie doskonałą okazję do zaprezentowania wyjątkowych umiejętności i oferty 

współczesnych twórców. 

Wystawcy mogą liczyć na zainteresowanie publiczności licznie odwiedzającej wydarzenia 

organizowane na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Udział w Festiwalu jest zatem 

dobrą formą promocji oraz okazją do sprzedaży własnych wyrobów w wyjątkowej historycznej 

scenerii i wyśmienitym towarzystwie. 

 

 
Festiwal odbędzie się na przedpolu pałacu wilanowskiego w dniach 17–18 września 2022 r. (sobota i 

niedziela), w godz. 10.00–18.00. Wstęp na Festiwal dla publiczności jest bezpłatny. 

Wystawców biorących udział w Festiwalu Rzemiosł nie obowiązuje opłata wystawiennicza. 

 
 

Organizatorzy zapewniają: 

 miejsce na stanowisko wystawiennicze (ok. 10 m kw. powierzchni, do uzgodnienia z 

organizatorami); 

 kawę, herbatę, wodę oraz lunch (zupa, kanapki) w oba dni wystawiennicze; 

 dostęp do wody bieżącej; 

 dostęp do toalet. 

Montaż i demontaż: 

 możliwy wcześniejszy montaż stanowisk – do uzgodnienia z organizatorami; 

 demontaż stanowisk – po zakończeniu Festiwalu w niedzielę 18 września 2022 r. lub w 

poniedziałek, 19 września 2022 r., po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorami; 

 finalny układ stoisk zależy wyłącznie od organizatora; aranżacja stoiska leży po stronie 
wystawcy. 
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Korzyści: 

 udział w wydarzeniu organizowanym na terenie jednego z najbardziej lubianych i najczęściej 

odwiedzanych muzeów w Polsce, w pobliżu którego usytuowane są wielkie osiedla 
mieszkaniowe; 

 Królewski Festiwal Rzemiosł organizowany jest w ramach Dni Wilanowa, imprezy 

plenerowej szeroko promowanej przez samorząd dzielnicy, czego rezultatem jest duże 

zainteresowanie publiczności; sukces frekwencyjny w latach ubiegłych potwierdza, że 
publiczność będzie chętnie korzystała z oferty wystawców;  

 bezpieczeństwo i pewność wysokiej frekwencji, dzięki specyfice miejsca gwarantującej 

swobodny dostęp publiczności, nawet w przypadku rygorystycznych obostrzeń sanitarnych 

(frekwencja w ogrodach i pałacu podczas pierwszego Królewskiego Festiwalu Rzemiosł we 
wrześniu 2021 r. wyniosła ponad 10 000 osób, choć był to okres pandemii). 

Promocja: 

Wydarzenie Dni Wilanowa ma zapewnioną promocję w postaci: 

 reklamy zewnętrznej na plakatach i ekranach w kluczowych lokalizacjach Warszawy; 

 spotów transmitowanych na ekranach warszawskich tramwajów i autobusów ZTM; 

 promocji w mediach. 

Dodatkowo Festiwal oraz oferta wystawców będą promowane: 

 na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych muzeum; 

 na specjalnie utworzonym wydarzeniu na Facebooku. 

Organizator informuje o możliwości wykorzystania do celów promocyjnych zdjęć nadesłanych przez 

wystawców oraz wykonanych w trakcie Festiwalu. 

Relacja z I Festiwalu Rzemiosł 

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z ubiegłorocznej edycji. 

Bezpieczeństwo 

Ze względu na sytuację epidemiologiczną wydarzenie odbędzie się z zachowaniem wszelkich zasad 

reżimu sanitarnego. 

 

https://www.wilanow-palac.pl/krolewski_festiwal_rzemiosl_11_12_wrzesnia_2021_fotorelacja.html
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Ogólne warunki współpracy 

Ze względu na specyfikę miejsca oraz jego zabytkowy charakter rejestrację wystawców zamykamy 

16 sierpnia 2022 r. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie jako organizator wydarzenia 

zastrzega sobie możliwość wyboru wystawców spośród nadesłanych zgłoszeń. 

Zgłoszenia 

Zgłoszenia prosimy nadsyłać za pomocą karty zgłoszeniowej do pobrania na stronie internetowej 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. 

 

Kontakt  

Elżbieta Dunin-Wąsowicz 

Dział Rekonstrukcji Historycznej i Sprzedaży 

+48 695 110 134 

festiwalrzemiosl@muzeum-wilanow.pl 

 


