Regulamin Jarmarku Bożonarodzeniowego
Świebodzice, 9-17 grudnia 2017 r.
§1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Jarmarku Bożonarodzeniowego jest Urząd Miejski w Świebodzicach, współorganizatorem jest ZGK Świebodzice Spółka z o.o.
2. Jarmark Bożonarodzeniowy, zwany dalej „Jarmarkiem” jest imprezą wystawienniczohandlową, dla wytwórców wyrobów użytkowych i artystycznych, naturalnych produktów
spożywczych, przedmiotów sztuki i innych wyrobów użytkowych o tematyce bożonarodzeniowej , w tym produktów o charakterze regionalnym.
3. Celem Jarmarku jest promocja regionalnych wyrobów, przedmiotów użytkowych oraz artystycznych o charakterze bożonarodzeniowym; prezentacja różnych form aktywności twórczej
i społecznej odwołującej się treścią do tematyki Bożego Narodzenia.
4. Ilekroć w regulaminie mowa jest o następujących terminach, należy przez nie rozumieć:
a) „Wystawca” – osoba fizyczna, przedsiębiorstwo bądź instytucja publiczna prezentująca
swoje wyroby i oferowane usługi;
b) „Jarmark” – Jarmark Bożonarodzeniowy;
c) „Organizator” – Urząd Miejski w Świebodzicach;
d) „Współorganizator” – ZGK Świebodzice Spółka z o.o.
e) „Regulamin” – niniejszy dokument, określający zasady uczestnictwa w ww. wydarzeniu;
f) „Zgłaszający” – grupa docelowa;
g) „Stoisko” – drewniany domek handlowo-wystawienniczy, w którym prowadzona jest sprzedaż podczas Jarmarku;
h) „Karta zgłoszeniowa” – dokument, na podstawie którego Wystawca wyraża chęć sprzedaży
oferowanych przez siebie produktów na stoiskach handlowo-wystawienniczych podczas
Jarmarku, stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu.
5. Jarmark odbywać się będzie w dniach 9-17 grudnia 2017 r. na Rynku w Świebodzicach.
§2 Zasady udziału
1. Warunkiem uczestnictwa w Jarmarku w charakterze Wystawcy jest dostarczenie wypełnionej
karty zgłoszeniowej w jeden ze wskazanych niżej sposobów:
a) pocztą na dres:
Urząd Miejski
ul. Rynek 1
58-160 Świebodzice
z dopiskiem „Jarmark Bożonarodzeniowy”
b) osobiście do Wydziału Promocji, Informacji i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego, ul. Żeromskiego 27, pok. nr 9 i 10.
c) e-mailem na adres: weronika.tomczyk@swiebodzice.pl
2. Kartę zgłoszeniową należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 listopada
2017 r.
3. Karta zgłoszeniowa nie jest traktowana jako umowa pomiędzy organizatorem a Wystawcą.
4. Samo nadesłanie karty zgłoszeniowej nie jest równoznaczne z przyjęciem osoby zgłaszającej
do uczestnictwa w Jarmarku w charakterze Wystawcy.

5. Po skompletowaniu kart zgłoszeniowych Organizator dokonuje wybory wystawców spośród
nadesłanych propozycji, z którymi zostaną podpisane umowy uczestnictwa w Jarmarku
w charakterze Wystawcy.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia oraz weryfikacji proponowanego asortymentu bez podania przyczyny.
7. Jeśli liczba zgłoszeń jest większa niż liczba miejsc, którymi dysponuje Organizator o udziale
w decyduje oryginalność i unikalność oferowanego asortymentu.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do przydziału stoiska i jego położenia według własnego
uznania.
9. Liczba stoisk jest ograniczona.
10. Stoisko przeznaczone jest wyłącznie dla wystawcy, który zawarł umowę z Organizatorem
Jarmarku.
11. Organizator udostępnia tylko i wyłącznie stoiska oraz miejsca przeznaczone do ustawiania
własnych stoisk przez wystawców.
12. Asortyment sprzedawanych artykułów musi być zgodny z podanym w karcie zgłoszeniowej
Wystawcy i zatwierdzony przez Organizatora.
13. Wystawca ma obowiązek obsługiwać stoisko w godzinach określonych w umowie zawartej
z Organizatorem.
14. Do karty zgłoszeniowej należy dołączyć fotografie proponowanego asortymentu.
§3 Kaucja
1. Organizator pobiera od wystawców kaucję w wysokości 200 zł. Po zakończeniu
Jarmarku i wywiązaniu się z zapisów umowy kaucja podlega zwrotowi,
w terminie do 14 dni od zakończenia Jarmarku.
2. W przypadku niepojawienia się wystawcy lub rezygnacji ze stanowiska wpłacona kaucja nie
będzie zwrócona.
3. Kaucję należy wpłacić na konto współorganizatora, które zostanie podane w umowie pomiędzy Wystawcą a Organizatorem.
4. Z kaucji zwolnione są publiczne instytucje oświatowe i kulturalne.
§4 Przekazanie i odbiór stoisk
1. Przekazanie stoisk Wystawcom nastąpi w dniu 9 grudnia 2017 r.
2. Wystawca zobowiązuje się, że po zakończeniu użytkowania stoiska przekaże je organizatorowi w takim stanie, w jakim go przejął.
3. Stoisko musi być uporządkowane i oczyszczone z dekoracji umieszczonych przez wystawcę.
§5 Obowiązki i prawa wystawców
1. Wystawca ma obowiązek utrzymania porządku wewnątrz i na zewnątrz stoiska
2. Obowiązuje całkowity zakaz ingerowania w konstrukcję stoisk – wbijania gwoździ, pinezek,
wkręcania wkrętów, używania zszywaczy itp.
3. Wystawca nie może emitować na stoisku żadnej indywidualnej muzyki.
4. Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów, w szczególności przeciwpożarowych i bezpieczeństwa.
5. Odpowiedzialność prawną za eksponowane przedmioty ponosi wystawca.
6. Wystawcy zobowiązani są do nadzorowania swoich stanowisk.
7. Przygotowanie stoiska przez Wystawcę powinno być zakończone do godziny. 11:00 danego
dnia wystawienniczego.

§6 Ubezpieczenie
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towarów przed, po i w trakcie Jarmarku.
2. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, ogniem, wichurą, uderzeniem
pioruna, eksplozją, zalaniem wodą, przerwą w dostawie prądu, wody i innymi zdarzeniami losowymi.
3. Wystawcy ubezpieczają się we własnym zakresie i na własny koszt.
§7 Promocja
1. W czasie trwania Jarmarku dozwolone jest robienie zdjęć i filmowanie ekspozycji poszczególnych wystawców, na co wystawcy wyrażają zgodę poprzez uczestnictwo
w Jarmarku.
§8 Postanowienia końcowe
1. W przypadku nie stosowania się do ustaleń Regulaminu Organizator może rozwiązać umowę
z wystawcą.
2. Likwidacja stoisk przed zakończeniem Jarmarku jest zabroniona, chyba, że Organizator rozwiązał umowę z Uczestnikiem.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian godzin handlu oraz terminu funkcjonowania Jarmarku.
4. Wszystkie spory mogące wynikać z braku porozumienia rozstrzygać będzie sąd właściwy
dla siedziby Organizatora według prawa polskiego.

