Projekt „Kompetentne organizacje obywatelskie budują III sektor” jest współfinansowany ze środków
Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Program FIO.

INFORMATOR TOPPO 2019
Rekrutacja
Uczestnikami Targów Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostródzkiego TOPPO 2019 są:
1/ organizacje pozarządowe, np. stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń
wiejskich,
2/ grupy nieformalne,
3/ środowiska lokalne,
4/ podmioty ekonomii społecznej i inne działające w sferze pożytku publicznego z terenu powiatu ostródzkiego,
5/ przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne.
Udział w Targach należy zgłosić za pomocą Formularza zgłoszeniowego do dnia 5 września 2019 r. do godz. 12:00
mailem, pocztą lub osobiście:
e-mail: cwop@cwop.org.pl
tel: 89 642 11 28/ 789 308 650
Stowarzyszenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich
14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 9, pok. 127
Targi 14 września 2019 r., godz. 12.00-16.00
Ostróda Bulwar Europejski nad Jeziorem Drwęckim
Wystawca otrzymuje jeden stolik i dwa krzesła. Meble wydawane będą od godziny 11.00. Odbiór należy potwierdzić
podpisem oraz pieczęcią organizacji (proszę wziąć ze sobą pieczątkę). Wystawca zwraca meble po zakończeniu
Targów. Na stoiskach nie ma dostępu do energii elektrycznej.
− Organizator nie zapewnia namiotów ani zadaszenia na stoiskach. Prosimy o zorganizowanie we własnym zakresie
(należy zgłosić).
− Wystawca odpowiada za utrzymanie i pozostawienie w czystości miejsca wystawowego.
Sprzedaż na stoiskach:
− Wystawcy, którzy planują sprzedawać podczas Targów produkty/usługi zobowiązani są złożyć Organizatorowi
stosowne oświadczenie. Oświadczenie musi zostać podpisane przez osoby upoważnione i przekazane
Organizatorowi najpóźniej w dniu TOPPO 14.09.2019 (dokument oryginalny).
− Sprzedaż odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Wystawcy z poszanowaniem prawodawstwa krajowego, w tym
Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz prawa podatkowego.
Zbiórki publiczne:
Wystawcy, mogą prowadzić własne zbiórki publiczne. Czynią to na własną odpowiedzialność i zgodnie z
prawodawstwem, Zbiórka publiczna powinna zostać zgłoszona we właściwej instytucji.
Konkurs na najatrakcyjniejsze stoisko
− Wśród wystawców zostanie wyłoniony ten, który zorganizuje najatrakcyjniejsze stoisko.
− Do oceny zostanie powołana komisja konkursowa.
− Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda
Program artystyczny
− Podczas Targów dostępna będzie profesjonalna scena z nagłośnieniem.
− Wystawcy lub organizacje pozarządowe nie wystawiające stoiska podczas TOPPO mogą zaprezentować swój
program artystyczny.
− Chęć zaprezentowania programu należy zgłosić w formularzu zgłoszeniowym.

BIURO
14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 9, lok. 127
tel., faks 89 642 11 28
www.cwop.org.pl, cwop@cwop.org.pl
SIEDZIBA STOWARZYSZENIA
14-300 Morąg, ul. B. Prusa 23/26

Pokazy sportowe i inne
Organizacje sportowe, Ochotnicza Straż Pożarna oraz inne organizacje mogą zorganizować pokazy i/lub zawody,
turnieje. Jest to forma skuteczna forma rekrutacji nowych uczestników zajęć od nowego roku szkolnego. Chęć
zorganizowania pokazów itp. należy zgłosić w formularzu zgłoszeniowym.
Poczęstunek
Organizator zapewnia drobny poczęstunek w czasie Targów.
Transport i przewóz wystawców
Organizator nie zapewnia przewozu.
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