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REGULAMIN JARMARKU BOŻONARODZENIOWEGO 

 

Organizator Jarmarku 
 

Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli 

ul. 1 Sierpnia 9, 37-450 Stalowa Wola 

 

Termin Jarmarku 

16 grudnia 2018 w godz. 11:00 – 19:00 
Jarmark Bożonarodzeniowy jest jednym z głównych punktów programu Wigilii Miejskiej. 

 

Cel Jarmarku: 

1. Przybliżenie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia. 

2. Stworzenie możliwości wystawienniczo – handlowych dla lokalnych rękodzielników, 

twórców regionalnych wyrobów spożywczych i przedmiotów artystycznych, sprzedawców 

asortymentu o charakterze świątecznym, podmiotów gastronomicznych oraz lokalnych 

instytucji, stowarzyszeń i innych podmiotów prezentujących tradycje świąteczne, zwanych 

dalej Wystawcami.  

3. Integracja mieszańców Stalowej Woli i okolic. 

 

Warunki udziału w Jarmarku 

1. Warunkiem uczestnictwa w Jarmarku jest zgłoszenie udziału poprzez wypełnienie  

i podpisanie formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu 

i dostarczenie go osobiście do siedziby Organizatora bądź wysłanie go w wersji elektronicznej 

na adres: m.plewik@mdkstalowawola.pl do dnia 7 grudnia 2018 roku. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa  

w Jarmarku, bez podania przyczyny o czym poinformuje Wystawcę. 

3. Uczestnictwo w Jarmarku nie podlega opłacie. 

4. Organizator zapewnia następujące wyposażenie: 1 namiot, 1 stół i 2 krzesła oraz dostęp  

do bieżącej wody, energii elektrycznej (Wystawca ma obowiązek zgłosić zapotrzebowanie na 

energię elektryczną- niezbędną do funkcjonowania stoiska- w formularzu zgłoszeniowym). 

Jeśli zapotrzebowanie wystawcy jest większe niż zapewnia Organizator, Wystawca ma 

obowiązek wyposażyć stoisko we własnym zakresie. 

5. Wystawca ma możliwość wykorzystania własnego wyposażenia np. namiotu (Wystawca ma 

obowiązek zgłosić ten fakt w formularzu zgłoszeniowym). 

6. Wystawca jest zobowiązany po zakończeniu Jarmarku do zwrotu wypożyczonego sprzętu  

w stanie i ilości takiej samej jak przed udostępnieniem. W przypadku stwierdzenia zniszczeń 
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Wystawca zostanie obciążony kosztami naprawy bądź zakupu nowego.  

7. Wystawca w razie potrzeby powinien we własnym zakresie zadbać o sprawne wyposażenie 

dodatkowe np. przedłużacze, oświetlenie itp. 

8. Zgłaszający ma obowiązek zapewnić odpowiednie rezerwy towarów wystawienniczych. 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wyniki finansowe Wystawcy. 

10. Wystawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniego świątecznego wystroju i estetyki 

stoiska. 

11. Wystawca zobowiązuje się do bieżącego utrzymania porządku i czystości stoiska, posiadania 

kubła, worka na śmieci; uprzątnięcie stoiska po zakończeniu Jarmarku. 

12. Wystawca obsługujący stoisko gastronomiczne zobowiązany jest do posiadania ważnej 

książeczki badań dla celów sanitarno – epidemiologicznych oraz aktualne badania sanitarne 

dopuszczające do kontaktu z żywnością.  

13. Wystawca jest zobowiązany do posiadania odpowiednich pozwoleń/ uzgodnień/ licencji  

do prowadzenia działalności, sprzedaży na terenie Jarmarku jeśli przepisy prawa przewidują 

ich posiadanie. 

 

Zobowiązania Organizatora 

1. Organizator wskazuje docelowe miejsce stanowiska w pobliżu MDK. Wskazane miejsce 

przeznaczone jest wyłącznie dla zgłoszonego Wystawcy (nie ma możliwości przekazania 

innemu wystawcy czy podnajęcia). 

2. Organizator zobowiązuje się do udostępnienia stoisk od godziny 9:00, Wystawca 

zobowiązany jest do zakończenia organizacji stoiska do godziny 10:30. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towarów przed, po i w trakcie 

trwania Jarmarku. 

4. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, wandalizmem, działaniem sił 

przyrody i innymi przyczynami losowymi. 

 

Postanowienia końcowe 

1. Organizatorzy Jarmarku zastrzegają sobie w przypadkach zaistnienia okoliczności od nich 

niezależnych (pogoda, decyzje władz lokalnych, państwowych) prawo do odwołania, 

częściowego zamknięcia, skrócenia albo przełożenia terminu Jarmarku. 
2. Wypełnienie formularza jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego 

Regulaminu. 

3. Wszelkie kwestie i uwagi dotyczące organizacji i przebiegu Jarmarku należy kierować  

do przedstawiciela Organizatora  -  Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli. 

4. Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów p.poż., sanitarnych, ochrony 

środowiska i innych właściwych przepisów prawa oraz poleceń i rozstrzygnięć wydawanych 

przez Organizatora. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.  

 


