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Wschowa, 21.02.2019 r. 

Zaproszenie do udziału w Prezentacjach Produktów Tradycyjnych 
w dniach 15-16.06.2019 r. 

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa oraz Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie
zaprasza do udziału w Prezentacjach Produktów Tradycyjnych na wschowskim rynku, które
organizowane będą w ramach dni miasta w dniach 15-16.06.2019 r.  

Projekt  pn.  „Prezentacja  Produktów  Tradycyjnych”  realizowany  przez  Centrum  Kultury  
i Rekreacji we Wschowie mający na celu kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy 
o  polskiej  tradycji  rzemieślniczej  i  rękodzielniczej,  promocję  przedmiotów  i  twórców
regionalnych,  aktywizację  społeczności  lokalnej  oraz  budowanie  więzi  wewnątrz  tej
społeczności, wymianę doświadczeń oraz umożliwienie kontaktu z potencjalnymi klientami.
Projekt  współfinansowany  jest  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach  poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. 

Firma/instytucja/stowarzyszenie  bądź  osoba  fizyczna,   zgodnie  z  art.  5  ustawy  –  Prawo
przedsiębiorców,  prowadząca  nieewidencjonowaną  działalność  gospodarczą* chcąc
wystawiać, prezentować lub sprzedawać swoje produkty, zobowiązana/-e jest do przesłania
wypełnionej Karty Zgłoszenia Wystawcy (w załączeniu).

Kartę należy przesłać najpóźniej  do dnia  15 kwietnia  2019 roku  pocztą lub osobiście na
adres: 

a) Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie
ul. Niepodległości 1
67-400 Wschowa
b) e-mailz  dopiskiem  w  tytule  „Prezentacje  Produktów  Tradycyjnych,”  na  adres:

c  kir@gminawschowa.pl (karta musi być zeskanowana z podpisami)

* Nowością w Konstytucji Biznesu jest instytucja tak zwanej działalności nieewidencjonowanej. Stanowi o niej
art. 5 ustawy – Prawo przedsiębiorców. Zgodnie z nim działalnością gospodarczą nie jest wykonywana przez
osobę fizyczną działalność, z której przychód nie przekracza w żadnym miesiącu 50 proc. kwoty minimalnego
wynagrodzenia, czyli w 2019 r. kwoty 1125 zł brutto. Działalność nieewidencjonowaną mogą prowadzić jednak
tylko  osoby  fizyczne,  które  nie  wykonywały  działalności  gospodarczej  w  okresie  ostatnich  60  miesięcy.
Prowadzenie działalności nieewidencjonowanej nie jest ponadto możliwe w zakresie działalności wykonywanej
w  ramach  umowy  spółki  cywilnej.Osoba  prowadząca  działalność  nieewidencjonowaną  nie  musi  być
zarejestrowana w CEIDG i nie spoczywa na niej obowiązek uiszczania składek na ubezpieczenia społeczne.

mailto:dk@slawa.pl

