
                
Regulamin Jarmarku Wielkanocnego – Racibórz 2016

Niniejszy regulamin jarmarku zwany w dalszej części „Regulaminem” stanowi integralną część umowy i obowiązuje

wszystkich uczestników Jarmarku Wielkanocnego organizowanego przez Stowarzyszenie Jarmark Kultury. 

§1 Postanowienia ogólne

Jarmark Wielkanocny, zwany dalej „Jarmarkiem” jest imprezą wystawienniczo - handlową dla wytwórców regionalnych

wyrobów sztuki użytkowej i przedmiotów artystycznych, naturalnych produktów spożywczych i innych wyrobów użyt-

kowych oraz sprzedawców asortymentu o charakterze świątecznym.

Jarmark jest organizowany w dniach od 19 do 25 marca 2016 r. na Rynku w Raciborzu w godzinach od 10.00 do 18.00 ,

z wyjątkiem dni: 19 i 20 marca 2016 r. gdzie trwa do godziny 19.00.

Stoiska zostaną udostępnione Wystawcom nieodpłatnie.

§2 Zasady udziału

1. Osoba bądź firma chcąca wystawiać swoje produkty, zobowiązana jest do przesłania wypełnionej Karty Zgło-

szenia Wystawcy dostępnej na stronie internetowej Urzędu Miasta Raciborza oraz na stronie www.jarmarksla-

ski.pl

2. Kartę Zgłoszenia Wystawcy należy przesłać najpóźniej do dnia 29.02.2016 r.:

-     korespondencyjnie na adres:

Stowarzyszenie Jarmark Kultury

41-902 Bytom, ul. Olejniczaka 11/3

- e-mailem z dopiskiem w tytule „Jarmark Wielkanocny – Racibórz 2016” na adres:  jarmarkkultury@gma-

il.com (tylko w przypadku zeskanowanej wypełnionej i podpisanej Karty Zgłoszenia Wystawcy)

3. Samo nadesłanie Karty Zgłoszenia nie jest równoznaczne z przyjęciem osoby zgłaszającej do uczestnictwa

w Jarmarku.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia do udziału w Jarmarku bez podania przy-

czyny.

5. Organizator w terminie do dnia 02.03.2016 r. powiadomi wybranych Wystawców w formie telefonicznej, pi-

semnej lub elektronicznej o zakwalifikowaniu ich do udziału w Jarmarku oraz prześle projekt Umowy.

6. Wystawca zobowiązany jest do wpłacenia na konto Organizatora zwrotnej kaucji w wysokości 300 zł. w termi-

nie 3 dni od daty otrzymania potwierdzenia udziału. Niewpłacenie kaucji w wyznaczonym przez Organizatora

terminie oznacza rezygnację z udziału w Jarmarku. 

7. Udostępnienie stoiska odbędzie się na mocy umowy zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem Jarmark Kultury

a Wystawcą

8. Organizator zastrzega sobie prawo do przydziału domku i jego położenia wg własnego uznania.

9. Preferowane będą stoiska o charakterze świątecznym, w których prowadzona będzie sprzedaż m.in. takiego

asortymentu jak:

- rękodzieło artystyczne, ozdoby wielkanocne, zabawki, pisanki, świece, stroiki itp.
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- ceramika artystyczna i użytkowa, biżuteria

- wyroby z drewna, wikliny, słomy, lnu, szkła, metalu, papieru, skóry itp.

- wyroby regionalne i tradycyjne wykonane z naturalnych materiałów,

- artykuły spożywcze w tym pieczywo, słodycze, wypieki świąteczne, drobne przekąski i potrawy, wyroby wę-

dliniarskie, sery, wędzone ryby, miody, przyprawy, alkohole regionalne

- mała gastronomia

- inny asortyment zaakceptowany przez Organizatora.

10. Domek przeznaczony jest wyłącznie dla Wystawcy, który zawarł umowę z Organizatorem Jarmarku.  

11. Asortyment sprzedawanych artykułów musi być zgodny z podanym w Karcie Zgłoszenia i zatwierdzony przez

Organizatora.

12. Wystawca ma obowiązek prowadzić stoisko w godzinach wyznaczonych w Regulaminie bez możliwości za-

mknięcia stoiska przed ustaloną w Regulaminie godziną.

§3 Przekazanie i odbiór domków

1. Przekazanie domku Wystawcy nastąpi w dniu 18 marca 2016 r. w godz. od 18.00 do 20.00 i 19 marca od 7.30

do 9.00 po wcześniejszym umówieniu terminu telefonicznie.

2. Odbiór domku od Wystawcy nastąpi w dniu 25.03.2016 r. od godz. 18:00 do 19.00

3. Organizator zapewni dostęp wewnątrz domku do gniazda elektrycznego o 230V o max. mocy 2 kW.

4. Wystawca przekazuje domek Organizatorowi w takim stanie, w jakim go przejął. Domek musi być wysprząta-

ny i oczyszczony z dekoracji umieszczonych przez Wystawcę.

5. Przejęcie domku przez Wystawcę oraz odbiór domku przez Organizatora nastąpi wyłącznie na podstawie pod-

pisania protokołu odbioru domku.

§4 Zasady prowadzenia handlu

1. Jarmark zlokalizowany jest na Rynku w Raciborzu.

2. Działalność  handlowa  odbywać  się  będzie  w  zamykanych  domkach  w  dniach  

19-25.03.2016 r. w godzinach od 10:00 do 18:00 z wyjątkiem 19 i 20 marca gdzie trwa do 19.00. 

3. Teren Jarmarku objęty jest monitoringiem.

4. Kontenery na śmieci znajdują się w wyznaczonych miejscach.

5. Dostawy samochodami mogą odbywać się w godzinach od 6:00 do 9:45 oraz po godz. 18:00; dostawy żywno-

ści mogą być prowadzone częściej, pod warunkiem uzyskania zgody Organizatora.

§5 Transport i zaopatrzenie

1. Wystawca otrzymuje identyfikator (1 szt.), który jest przepustką na wjazd i wyjazd samochodem na teren Ryn-

ku w Raciborzu (jedynie w wyznaczonych godzinach) w trakcie trwania Jarmarku.

2. Nie dopuszcza się parkowania pojazdów Wystawców przy stanowiskach handlowych w godzinach otwarcia

Jarmarku.
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3. Godziny wjazdu pojazdów na teren Jarmarku muszą być bezwzględnie przestrzegane.

§6 Obowiązki i prawa Wystawców

1. Wystawca Jarmarku ma obowiązek posiadać przy sobie identyfikator wydany przez Organizatora.

2. Wystawca ma obowiązek utrzymania porządku wewnątrz i na zewnątrz domku.

3. Wystawca jest zobligowany do przebywania lub pozostawienia osoby odpowiedzialnej na stoisku w godzinach

trwania Jarmarku.

4. Nie dopuszcza się ustawienia stoisk własnych Wystawców.

5. Wystawca prowadzący działalność, na którą wymagane są przewidziane polskim prawem zezwolenia lub kon-

cesje zobowiązany jest posiadać aktualne dokumenty zezwalające na prowadzenie takiej działalności.

6. Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących wprowadzenia do ob-

rotu handlowego towarów odpowiednio oznakowanych, posługiwania się narzędziami pomiarowymi legalizo-

wanymi, przestrzegania terminów przydatności do spożycia i higieny obrotu towarów spożywczych przezna-

czonych do sprzedaży. 

7. Zabrania się sprzedaży podróbek produktów oraz produktów, na które wystawca nie posiada licencji.

8. Wystawcy zabrania się prowadzenia działalności na terenie Jarmarku, naruszającej dobre obyczaje, godność

i uczucia religijne,

9. Obowiązuje całkowity zakaz przerabiania konstrukcji domków, wbijania gwoździ i wkrętów w płaszczyznę

dachu, przytwierdzania na stałe do podłoża itp.

10. Zabrania się zewnętrznego obudowywania i plakatowania domków.

11. Zabrania się używania w domkach grzejników elektrycznych i otwartego ognia, używania przedłużaczy elek-

trycznych oraz innych przewodów bez wymaganych atestów.

12. Wystawca wyposaża domek w regały lub półki we własnym zakresie.

13. W domku obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.

14. Każdy Wystawca zobowiązany jest wyposażyć swój punkt handlowy/domek w gaśnicę proszkową o poj. 2 kg

o symbolu ABC.

§7   Kaucja

1. Kaucja nie jest oprocentowana i zostanie zwrócona w pełnej kwocie, jeśli nie zostaną stwierdzone zdarzenia

opisane w pkt 2.

2. W przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszego regulaminu wpłacona kaucja zostanie zatrzymana

na poczet pokrycia poniesionych strat w szczególności za:

a) opuszczenie i rezygnacja z handlu w domku w terminie wyznaczonym przez Organizatora tj.  19-

25.03.2016 r.

b)  stwierdzenia zamknięcia stoiska w obowiązujących podczas Jarmarku godzinach handlu określonych

w §1,

c)  zniszczenie, uszkodzenia domku handlowego lub pozostawianie nieczystości wokół swojego domku,

d)  naruszanie postanowień niniejszego Regulaminu.
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e) notoryczne niestosowanie się do uwag Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego za powstałe szkody, jeśli

ich wysokość przekroczy wartość kar umownych.

  §8 Ubezpieczenie

1. Wystawca ubezpiecza działalność na własny koszt i ryzyko.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe na osobie lub mieniu Wystawcy przed, po i

w trakcie Jarmarku.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty spowodowane kradzieżą, ogniem, wichurą, desz-

czem, eksplozją, zalaniem wodą, przerwą dostawie lub przepięciami prądu i innymi przyczynami losowymi.

4. Wystawca odpowiada za zaistniałe w domku uszkodzenia w godzinach prowadzenia działalności handlowej

i jest zobowiązany do pokrycia kosztów naprawy lub zakupu uszkodzonych, lub zaginionych elementów dom-

ku.

§9 Postanowienia końcowe

1. Uczestnicy Jarmarku są zobowiązani do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz poleceń po-

rządkowych obsługi Jarmarku. Przesłanie podpisanej Karty Zgłoszenia Wystawcy jest jednoznaczne z przyję-

ciem zobowiązania przestrzegania niniejszego Regulaminu.

2. Podczas trwania Jarmarku w sprawach organizacyjnych i porządkowych decydują polecenia i rozstrzygnięcia

Kierownika Jarmarku.

3. W przypadku nie stosowania się do ustaleń Regulaminu Organizator może usunąć Wystawcę z udziału w Jar-

marku, rozwiązać umowę i potrącić kaucję.

4. Likwidacja stoisk przed  zakończeniem Jarmarku jest  zabroniona,  chyba,  że  Organizator  rozwiązał  umowę

z Uczestnikiem.

5. Egzekwowanie Regulaminu powierza się Organizatorowi, który wykonywał będzie swoje uprawnienia przy

udziale Policji i Straży Miejskiej.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian godzin dostaw towarów, zmian godzin handlu oraz terminu funk-

cjonowania Jarmarku.

7. Wszystkie odstępstwa od Regulaminu muszą być uzgodnione z Organizatorem i otrzymać jego pisemną zgodę.

8. Wszystkie spory, mogące wyniknąć z braku porozumienia rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Orga-

nizatora wg prawa polskiego.

Przyjmuję do wiadomości i stosowania (podpisuje Wystawca - osoba odpowiedzialna za podpisanie Karty Zgłoszenia)

Data    ......................................                                   ...........................................................................

     Czytelny podpis Wystawcy

  

                     

4


