REGULAMIN
Jarmarku Tradycji i Rękodzieła

§ 1. Słownik pojęć

1. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o następujących terminach, należy przez
nie rozumieć:

a) Jarmark, Impreza – Jarmark Tradycji i Rękodzieła, impreza wystawienniczo –
handlowa organizowana przez Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach.
b) Organizator – Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, z siedzibą w
Krzeszowicach, przy ulicy dr. Walkowskiego 1, NIP: 676 10 87 09
c) Wystawca – Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która po
spełnieniu wskazanych w niniejszym regulaminie warunków uczestnictwa ma
prawo do prowadzenia działalności handlowej w trakcie trwania imprezy.
d) Działalność handlowa – prowadzona przez wystawcę działalność polegająca na
prezentacji i sprzedaży towarów i usług, prowadzona zarówno w ramach
wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, jak i mająca charakter
sprzedaży okazjonalnej.
e) Formularz Zgłoszeniowy – dokument umożliwiający zgłoszenie chęci wzięcia
udziału w Jarmarku w charakterze Wystawcy. W wersji interaktywnej dostępny
jest w serwisie internetowym www.ckiskrzeszowice.pl/jarmark , w wersji
tradycyjnej w siedzibie Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach - w Pałacu
Vauxhall.
f) Biuro Jarmarku - Dział Imprez, Promocji i Edukacji Kulturalnej Centrum Kultury
i Sportu w Krzeszowicach, zajmujący się obsługą Imprezy i będący
przedstawicielem Organizatora. Siedziba Biura Jarmarku znajduje się w Pałacu
Vauxhall, przy ulicy dr. Walkowskiego 1, w pokoju numer 4.
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§ 2. Postanowienia ogólne

1. Jarmark Tradycji i Rękodzieła w Krzeszowicach jest imprezą wystawienniczo –
handlową, organizowaną przez Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach.
2. Celem Jarmarku jest propagowanie kultury regionu i promocja wyrobów
regionalnych - użytkowych i artystycznych - oraz prezentacja różnych form
aktywności twórczej i społecznej.
3. Impreza odbywa się na terenie zachodniej części płyty Rynku w Krzeszowicach, w
terminie określanym przez Organizatora.
4. Wszystkie osoby biorące udział w Jarmarku – zarówno Wystawcy, jak i uczestnicy
oraz inne osoby przebywające na jego terenie, zobowiązane są do przestrzegania
postanowień niniejszego regulaminu oraz stosowania się do norm powszechnie
obowiązujących przepisów prawa.

§ 3. Warunki uczestnictwa

1. Warunkami uczestnictwa w imprezie są:
a. Dokonanie aplikacji poprzez Formularz Zgłoszeniowy.
b. Dokonanie stosownych opłat na rzecz Organizatora.
c. Zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego akceptacja, potwierdzona
własnoręcznym podpisem.
d. Dostarczenie dodatkowych dokumentów, w przypadku gdy są one wymagane
przez Organizatora.
e. Brak nieuregulowanych zobowiązań pieniężnych wobec Centrum Kultury i
Sportu w Krzeszowicach.
2. Oferowany asortyment powinien realizować cel Jarmarku i korespondować z
charakterem imprezy. Towary i usługi powinny mieć cechy produktów naturalnych,
tradycyjnych, regionalnych lub rękodzielniczych. Wystawca nie może modyfikować
zadeklarowanego w zaakceptowanym Formularzu Zgłoszeniowym asortymentu bez
porozumienia z Organizatorem.
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3. W sytuacji braku wolnych straganów dopuszcza się – po uzyskaniu akceptacji
Organizatora - możliwość udziału w Imprezie z własnym stoiskiem lub namiotem o
stylistyce nieodbiegającej od charakteru Jarmarku. Prowadzenie działalności z
własnego stoiska nie wpływa na wysokość opłat.
4. Opłaty za wynajęcie stoiska lub powierzchni pod własne stoisko dokonuje się w kasie
Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach lub przelewem - na rachunek bankowy
Organizatora - najpóźniej w terminie 14 dni przed rozpoczęciem Imprezy.
5. Rezerwacji stoiska dokonuje się poprzez wpłatę 50% kwoty należnej (zadatek) w
terminie 7 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia rezerwacji. W przypadku rezygnacji z
rezerwacji do 14. dnia przed rozpoczęciem Jarmarku zadatek podlega zwrotowi. W
przypadku niezgłoszenia rezygnacji w wyżej wskazanym terminie kwota zadatku
przepada na rzecz Organizatora, a stoisko może zostać ponownie zadysponowane.
6. Przejęcie stoiska następuje na podstawie okazania dowodu wpłaty należności.
7. O usytuowaniu stanowiska decyduje Organizator.

§ 4. Obowiązki organizatora

1. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia:
a. 36 stoisk wystawienniczych do prowadzenia działalności handlowej
b. przyłączy elektrycznych – w wypadku, gdy Wystawca zgłosi takie
zapotrzebowanie.
c. obsługi technicznej w godzinach handlu
d. ochrony stoisk
e. prowadzenia Biura Jarmarku
f.

reklamy imprezy w mediach społecznościowych i lokalnym biuletynie
samorządowym.

g. organizacji imprezy towarzyszącej wydarzeniu
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§ 5. Obowiązku wystawców
1. Wystawca zobowiązuje się do dopełnienia wymaganych przepisami prawa
warunków formalnoprawnych, związanych z uzyskaniem wszelkich zezwoleń
wpisów i licencji, jeśli są one konieczne dla prowadzenia działalności handlowej.
2. Wystawca ma obowiązek przestrzegania bezwzględnie obowiązujących przepisów
regulujących sprzedaż oferowanych produktów, przestrzegania praw konsumenta
oraz stosowania przedmiotów pomiarowych i fiskalnych posiadających stosowne
atesty i homologacje.
3. Wystawcy zobowiązani są do utrzymywania porządku na stoisku i w jego
bezpośrednim otoczeniu oraz usunięcia, po zakończeniu sprzedaży, wszelkich
opakowań, kartonów i odpadów, pozostałych w związku z prowadzoną sprzedażą.
4. Wystawcy są zobowiązani do czynienia zadość przepisom sanitarnym oraz
przepisom

z

zakresu

bezpieczeństwa

i

higieny

pracy,

bezpieczeństwa

przeciwpożarowego i ochrony środowiska. Wystawcy – w szczególności prowadzący
działalność gastronomiczną – zobowiązani są w dodatku do:
a. Posiadania własnych pojemników na odpady i systematycznego opróżniania
ich do pojemników zbiorczych, usytuowanych w miejscach wyznaczonych
przez Organizatora
b. Posiadania gaśnicy śniegowej o pojemności niemniejszej niż 5 kg, oraz gaśnicy
pianowej typu GWG-2XAF (umożliwiającej gaszenie pożarów tłuszczów)
c. Odpowiedniego usytuowania i obsługi urządzeń gastronomicznych, w sposób
niepowodujący nadmiernego zadymiania i zanieczyszczania otoczenia, oraz
nie stwarzający zagrożenia pożarowego ani zagrożenia oparzeniami.
d. Posiadania

przez

sprzedawców

ważnych

książeczek sanitarno-epidemiologicznych.
5. Obowiązkiem wystawcy jest rozpoczęcie i zakończenie prowadzenia działalności
handlowej w godzinach ustalonych przez Organizatora. Prowadzenie działalności
handlowej na terenie Jarmarku w innych niż wyznaczone godzinach jest
dopuszczalne tylko za zgodą Organizatora.
6. Nierozpoczęcie wykonywania działalności handlowej o wyznaczonej godzinie
zostanie uznane za odstąpienie od umowy, bez prawa do zwrotu wniesionej opłaty.
Organizator w takim wypadku ma prawo do przekazania stoiska innemu Wystawcy.
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7. Wszelkie modyfikacje wypożyczonego stoiska mogą odbywać się tylko za zgodą
Organizatora. Po zakończeniu imprezy, obowiązkiem Wystawcy jest doprowadzenie
stoiska do stanu, w jakim zostało mu ono udostępnione.
8. Wystawca nie może odstępować ani podnajmować wynajętego stoiska (miejsca na
własne stoisko) na rzecz podmiotów trzecich.
9. Pobór energii elektrycznej doprowadzonej do stoiska nie może przekraczać 80 W (20
kW w przypadku stoisk gastronomicznych). Instalowanie dodatkowych odbiorników
energii elektrycznej wymaga uzyskania zgody Organizatora, oraz uregulowania
dodatkowych opłat za pobór energii elektrycznej według stawek ryczałtowych.
10. Prowadzenie dodatkowej działalności reklamowej wymaga akceptacji Organizatora
Jarmarku.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z prowadzoną
działalnością handlową, a szczególnie za szkody związane z niestosowaniem się do
postanowień niniejszego regulaminu, ponosi wyłącznie Wystawca.
2. W przypadku nałożenia kary na Organizatora, z przyczyny leżącej po stronie
Wystawcy, Organizator obciąży Wystawcę kwotą wynikającą z tej kary.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane kradzieżą,
ogniem, warunkami atmosferycznymi, przerwą w dostawie energii elektrycznej ani
innymi zdarzeniami losowymi.
4. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia Wystawcom. Wystawcy powinni
ubezpieczyć się we własnym zakresie i na własny koszt.
5. Organizator w trakcie Jarmarku ma prawo do wydawania zarządzeń
porządkowych, do których Wystawcy zobowiązani są się stosować.
6. W przypadku rażącego naruszenia przez Wystawcę niniejszego regulaminu,
porządku publicznego, przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub dobrych
obyczajów, Organizator ma prawo zakończyć prowadzenie działalności handlowej
bez prawa do zwrotu wniesionej opłaty.
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7. Uczestnictwo w Jarmarku wiąże się z wyrażeniem zgody na audiowizualne
utrwalanie ekspozycji w celach promocyjnych, z wykorzystaniem aparatów
fotograficznych i kamer.
8. Spory wynikłe na tle stosowania niniejszego regulaminu podpadają pod jurysdykcję
sądów polskich, według właściwości miejscowej odpowiedniej dla siedziby
Organizatora.

Zapoznałem się z treścią regulaminu, akceptuję jego treść i zobowiązuje się czynić zadość jego
postanowieniom.

……………………………………………………
PODPIS WYSTAWCY

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu gromadzenia Formularzy
Zgłoszeniowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych
Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

……………………………………………………
PODPIS WYSTAWCY
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