THÔNG TIN
Từ Thành Phố Garden Grove
Để phổ biến trên các phương tiện truyền thông
Văn phòng thông tin liên lạc: (714) 741-5280
Liên lạc: Dana Saucedo (714) 741-5242
Ban Phục Vụ Cộng Đồng
Thứ Hai, 20 tháng Chín, 2021

Tìm Kiếm Các Gian Hàng Thủ Công Để Tham Dự
Lễ Hội 'Winter in the Grove'
Thành phố Garden Grove hiện đang tìm kiếm các gian hàng bán đồ thủ công muốn tham gia vào sự kiện
cộng đồng 'Winter in the Grove' sắp tới, sẽ được tổ chức vào Thứ Bảy, ngày 4 tháng 12, 2021 tại công viên Village
Green Park, tọa lạc tại 12732 Main Street, từ 3:00 giờ chiều đến 7:00 giờ tối. Đơn đăng ký sẽ được nhận từ bây giờ
đến hết Thứ Hai, ngày 15 tháng 11, 2021.
Ví dụ về các mặt hàng thủ công được bán bao gồm đồ trang sức thủ công, đồ trang trí hoa, vòng hoa, đồ
gốm (ceramic), túi xách, xà phòng, dầu, kem dưỡng đã, đồ trang trí theo mùa, bảng hiệu/đồ thủ công bằng gỗ và
nến.
Lệ phí để thuê gian hàng như sau:


Thanh thiếu niên, 17 tuổi trở xuống, $25



Tổ chức bất vụ lợi (non-profit) và cư dân Garden Grove (non-commercial), $50



Không phải cư dân Garden Grove, $75



Các cơ sở thương mại, $150
Các cá nhân hoặc hội đoàn muốn tham dự xin đăng ký trên mạng và trả phí. Mỗi nhà cung cấp, doanh

nghiệp chỉ được đăng ký tối đa hai gian hàng. Phải trả thêm phí thuê ghế, bàn và thiết bị điện.
Các gian hàng cho thuê sẽ được hoàn tiền nếu yêu cầu trước Thứ Hai, ngày 29 tháng 11 năm 2021. Sự kiện
hàng năm có một số hoạt động và thu hút hơn 5,000 người tham dự.
Để biết thêm thông tin, hãy truy cập ggcity.org/winterinthegrove hoặc gọi (714) 741-5200.
###

