
  
Kolekcjonerzy - SFM zaprasza! 

 

 

Od 13 do 15 lipca br. w Lubaniu będzie miał miejsce Sudecki 

Festiwal Minerałów. Chcielibyśmy, aby również w tych 

wyjątkowych dniach mieli Państwo możliwość zaprezentowania 

swoich precjozów i pamiątek lat ubiegłych szerszemu gronu 

zainteresowanych. Tym samym proponujemy Państwu udział 

w trzydniowym wydarzeniu. 

 

W czasie trwania SFM organizator zastrzega sobie wyznaczenie 

nowej lokalizacji Państwa dotychczasowych stoisk. W tych 

dniach nie będzie możliwości skorzystania z zadaszonych 

powierzchni.  

 

Opłata za powierzchnię wystawienniczą obowiązująca na SFM 

w przypadku: 

- stoiska małego (do 4m2) wyniesie 10,00 zł/1 dzień  

- stoiska dużego (4m2 do 9m2) wyniesie 20,00 zł/1 dzień 

(opłaty będą pobierane na miejscu) 

 

 

Wystawcy zainteresowani udziałem w SFM proszeni  

są o kontakt z Łużyckim Centrum Rozwoju w Lubaniu  

pod numerem telefonu 75 722 25 41 lub e-mailem na adres: 

promocja@luban.pl. 

 

 

Serdecznie zapraszamy! 
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Terminarz Targów Kolekcjonerskich 

na 2018 rok: 

 20 stycznia 

 17 lutego 

 17 marca 

 21 kwietnia 

 19 maja 

 16 czerwca 

 13,14,15 lipca (SFM) 

 21 lipca 

 18 sierpnia 

 15 września 

 20 października 

 17 listopada 

 15 grudnia 
 

 

Organizator: Łużyckie Centrum Rozwoju 

Rynek-Sukiennice 38 

59-800 Lubań 

tel. 75 64 65 385 

e-mail: promocja@luban.pl 
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