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Regulamin 

Kiermaszu przetworów domowych 2015 r. organizowanych w ramach  Smaków Jesieni 

 

 

I. Miejsce i czas trwania Kiermaszu przetworów domowych 2015r. 

Sprzedaż lub wymiana przetworów domowych przez osoby fizyczne,  oraz firmy odbywać się będzie 

w holu budynku Hali Widowiskowo-Sportowej im. W. Piechoty w Krapkowicach , ul. Kilińskiego 3, 

47-303 Krapkowice, w dniu 17 października 2015r. (sobota) w godzinach 11:00 – 16:00 podczas i w 

związku z imprezą „Smaki Jesieni”. 

 

II. Organizacja stoisk, warunki uczestnictwa. 

1. Organizatorem  Kiermaszu przetworów domowych 2015r. jest Urząd Miasta i Gminy  

w Krapkowicach Wydział Organizacyjny,  Sportu i Turystyki ul. 3 Maja 17, 47-303 

Krapkowice. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Kiermaszu przetworów domowych 2015r. (zwanym dalej 

Kiermaszem), jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz nadesłanie wiadomości e 

mail ze zgłoszeniem lub wypełnienie formularza  zgłoszeniowego do dnia 13.10.2015r. 

 i złożenia go osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 maja 17, 47-303 

Krapkowice . 

3. Udział w Kiermaszu jest bezpłatny. 

4. Uczestnikami kiermaszu mogą być także osoby niepełnoletnie pozostające pod nadzorem 

opiekunów prawnych lub posiadające ich zgodę z zastrzeżeniem ust.5. 

5. W Kiermaszu mogą brać udział osoby fizyczne oraz firmy prowadzące działalność 

gospodarczą w zakresie sprzedaży towarów spożywczych, spełniające wymogi i wytyczne 

przewidziane w obowiązujących przepisach prawa, zwane dalej „wystawcami”. Celem 

kiermaszu jest umożliwienie sprzedaży lub wymiany przetworów własnej produkcji. 

6. Zakaz wstępu i przebywania na terenie imprezy dotyczy: osób wnoszących/spożywających 

środki odurzające, napoje alkoholowe, substancje psychotropowe, posiadających broń, 

wyroby pirotechniczne/wybuchowe lub inne niebezpieczne przedmioty/narzędzia, osób 

wnoszących przedmioty uniemożliwiające ich identyfikacje np. kominiarki, a także osób 

zachowujących się agresywnie / wulgarnie. 

7. Poniżej znajduje się wykaz  przykładowych produktów, które mogą być wystawione w 

ramach Kiermaszu: 

 Przetwory w słoikach: kiszonki, marynaty, pikle, mielonki, kompoty, dżemy , soki. 

 Świeże warzywa i owoce, wypieki. 

http://www.krapkowice.pl/
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8. Organizator  nie dopuszcza do sprzedaży/wymiany  towarów nielegalnych, niebezpiecznych, 

żrących, o nieprzyjemnym zapachu, artykułów niedopuszczonych do handlu i ekspozycji na 

podstawie przepisów prawa.  

9. Na inne produkty, niewykazane w niniejszym regulaminie, wymagana jest uprzednia zgoda 

Organizatora. 

10. Organizator nie zapewnia stanowiska. Wystawca we własnym zakresie przygotowuje 

miejsce/stanowisko ekspozycji sprzedawanych rzeczy tj. koc, ława, stolik, krzesło, łóżko 

polowe itp. 

11. Stoiska, na których wystawia się produkty, potrawy i wyroby, muszą posiadać umieszczoną w 

widocznym miejscu informację zawierającą dane personalne wytwórcy oferowanego 

produktu, potrawy i wyrobu. 

12. Uczestnicy imprezy zorganizują swoje stanowiska we własnym zakresie i na własny koszt, w 

miejscu uprzednio wyznaczonym przez Organizatora. 

13. Organizator ma prawo do wyłączenia ze stoiska artykuły, które według Organizatora są 

niezgodny z charakterem Kiermaszu przetworów domowych. 

14. Po zakończeniu działalności stoiska Wystawca zobowiązany jest do posprzątania odpadów w 

jego obrębie i przywrócenia miejsca do stanu poprzedniego. Odpady muszą być wyrzucane 

wyłącznie do przeznaczonych do tego pojemników. 

III. Ubezpieczenia i opłaty dot. transakcji. 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wystawiane przez Wystawców w trakcie 

Kiermaszu produkty, potrawy i wybory przeznaczone do wymiany lub ich sprzedaży.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za  jakiekolwiek szkody spowodowane kradzieżą, 

uszkodzeniem, wandalizmem lub innymi przyczynami losowymi. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie powstałe w czasie trwania 

Kiermaszu, w szczególności powstałe w wyniku spożycia produktów/potraw/wyrobów 

zakupionych u Wystawców lub wymienionych z Wystawcami uczestniczącymi w Kiermaszu. 

4. Wszelkie zobowiązania za transakcje zawierane w trakcie Kiermaszu ponoszą strony umowy 

cywilnoprawnej. Obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym. 

IV. Postanowienia końcowe 

1. W przypadku nie stosowania się Wystawcy do postanowień regulaminu, Organizator może 

zdecydować o jego wykluczeniu z Kiermaszu przetworów domowych 2015 r. 

2. Wykonywanie postanowień regulaminu powierza się Organizatorowi. 

 

 

http://www.krapkowice.pl/

