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Regulamin 

Jarmarku Bożonarodzeniowego 2015  

 

§ 1 . 1. Jarmark Bożonarodzeniowy 2015 zwany dalej „Jarmarkiem” jest imprezą wystawienniczo –    

handlową dla wytwórców regionalnych wyrobów i przedmiotów użytkowych oraz artystycznych  

             i naturalnych produktów spożywczych, a także dla sprzedawców asortymentu o charakterze  

świątecznym. 

2. Organizatorem Jarmarku jest Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach, zwany dalej „Organizatorem”.  
 

§ 2. 1. Jarmark jest organizowany w dniach 10-13 grudnia 2015 roku na Rynku w Krapkowicach. 

2. Wystawcy moją możliwość handlu w godzinach 10:00- 20:00, a obowiązek otwarcia domku 

wystawienniczego i sprzedaży w godzinach 16:00- 20:00. 

 

§ 3. 1. Podmiot chcący wystawiać swoje produkty, zobowiązany jest do przesłania wypełnionego i podpisanego 

Zgłoszenia Wystawcy dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach 

www.krapkowice.pl  

2. Zgłoszenie należy przesłać najpóźniej do dnia 7 grudnia 2015 roku, w jednej z wymienionych form: 

a. faxem na nr: 77/4466888 

b. e-mailem: a.grodzinska@krapkowice.pl  

c. osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, Wydziale Organizacyjnym, 

Sportu  i Turystyki (pokój nr 19) przy ul. 3 Maja 17. 

3. O możliwości wystawienia danego stoiska decyduje Organizator Jarmarku, który zastrzega sobie prawo 

do odmowy przyjęcia Zgłoszenia bez podania przyczyny. 

4. Podczas Jarmarku dopuszcza się handel artykułami spożywczymi, jak i przemysłowymi, których 

asortyment związany będzie ze Świętami Bożonarodzeniowymi, np. wyroby cukiernicze, orzechy, 

bakalie, słodycze, ozdoby świąteczne, wyroby pamiątkarskie, usługi gastronomiczne w postaci małych 

poczęstunków, grzane wino i piwo, kawa, herbata. Organizator zastrzega sobie prawo wyboru 

asortymentu zgodnego z charakterem Jarmarku lub odrzucenia propozycji asortymentu niezgodnego  

z charakterem jarmarku, według jego oceny. 

5. Nie dopuszcza się handlu towarami, które  stanowić  mogą zagrożenie dla zdrowia i życia.  
6. Domki wystawiennicze będą udostępniane odpłatnie. Wysokość opłaty wynosi 100,00  zł netto + 23 

% VAT za cztery dni (tj. 10-13 grudnia 2015 r.) za 1 domek wystawienniczy . 

7. Płatność dokonywana jest na podstawie umowy najmu podpisywanej w siedzibie organizatora w dniu 

przez niego wskazanym. 

8. Niedokonanie opłaty lub niestawienie się w siedzibie wnioskodawcy na podpisanie umowy  

w wyznaczonym terminie  jest równoznaczne z wycofaniem się z udziału w Jarmarku. 

9. Asortyment sprzedawanych artykułów musi być zgodny z podanym w Zgłoszeniu i zatwierdzony przez 

Organizatora. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do przydziału domku wystawienniczego i miejsca według własnego 

uznania.  

11. Domki wystawiennicze powinny być udekorowane przez Wystawcę w sposób nawiązujący do Świąt 

Bożego Narodzenia.  

 

§ 4. 1. Parkowanie pojazdów dostawczych na terenie Rynku w czasie trwania Jarmarku możliwe jest wyłącznie  

     podczas wyładunku i załadunku towaru. 

http://www.krapkowice.pl/
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2. Opłatę za parkowanie pojazdów w czasie trwania Jarmarku w strefie płatnej ponosi Wystawca, zgodnie  

z obowiązującym prawem miejscowym. 

3. Każdemu Wystawcy miejsce do handlowania zostanie przypisane przez Organizatora przed datą 

rozpoczęcia Jarmarku i dokładnie wskazane w dniu jego rozpoczęcia. 

4. Przygotowanie stoiska do sprzedaży jest dopuszczalne w dniach 10.12.2015 r. – 13.12.2015 r.  

w godzinach od 07:00 do 15:50 (na czas rozładunku towaru) oraz w godzinach od 20:00 do 22:30 

(na czas załadunku towaru po zakończonym dniu sprzedaży). 

 

§ 5. Wystawcy zabrania się: 

1. prowadzenia działalności na terenie Jarmarku, naruszającej dobre obyczaje, godność i uczucia religijne, 

2. udostępniania stoiska w osobom trzecim,  

3. obudowywania i plakatowania powierzchni domków, 

4. używania w domkach wystawienniczych  otwartego ognia,  

5. sprzedaży podróbek produktów oraz produktów, na które Wystawca nie posiada licencji, 

6. Wystawca ma obowiązek prowadzić stoisko w godzinach wyznaczonych w Regulaminie bez 

możliwości zamknięcia stoiska przed ustaloną w Regulaminie godziną. 

 

§ 6 Zezwala się na użycie własnego sprzętu grzewczego w pełni sprawnego i bezpiecznego w użyciu. Za 

ewentualne szkody  spowodowane przez wadliwy lub nieprawidłowo użytkowany sprzęt odpowiedzialność 

ponosi Wystawca.  

 

§ 7. Wszelkie kwestie związane ze sprzedażą produktów, tj. zezwolenia, podatki, koncesje, licencje, 

ubezpieczenia i inne leżą w gestii Wystawcy.  

 

§ 8. Wystawca jest zobligowany do: 

1. przebywania lub pozostawienia osoby odpowiedzialnej na stoisku w godzinach trwania Jarmarku, 

2. utrzymywania porządku wewnątrz domku wystawienniczego oraz wokół niego w trakcie korzystania, 

3. odśnieżania dachu domku wystawienniczego i powierzchni przed stoiskiem na wypadek silnych 

opadów śniegu, 

4. przekazania Organizatorowi domku wystawienniczego w takim stanie, jakim został mu on 

udostępniony, tj. wysprzątany i oczyszczony z wszelkich naniesionych dekoracji, 

5. wyposażenia domku wystawienniczego w półki i inne elementy niezbędne do ekspozycji asortymentu 

we własnym zakresie, 

6. pokrycia kosztów naprawy lub zakupu uszkodzonych lub zaginionych elementów domku 

wystawienniczego, 

7. ubezpieczenia działalności na własny koszt i ryzyko. 

 Ponadto: 

8. obowiązuje całkowity zakaz ingerencji w konstrukcję domków wystawienniczego, wbijania gwoździ i 

wkrętów w płaszczyznę dachu, przytwierdzania na stałe do podłoża itp. 

9. obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu w domku, 

10. Wystawca nie może emitować żadnej indywidualnej muzyki.  

 

§ 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: 

1. eksponaty wystawione na stoisku, 

http://www.krapkowice.pl/
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2. za uszkodzenia powstałe na osobie lub mieniu Wystawcy przed, po i w trakcie trwania Jarmarku, 

3. za szkody spowodowane kradzieżą, ogniem, wichurą, deszczem, zamieciami śnieżnymi, eksplozją, 

zalaniem wodą, przerwą w dostawie lub przepięciem prądu i innymi przyczynami losowymi. 

 

§ 10. 1. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości naliczania Wystawcom kar w wysokości do 500,00 zł 

za każde z poniższych naruszeń: 

 rezygnacja z handlu w domku w terminie wyznaczonym przez Organizatora lub jego opuszczenie 

przed godziną zakończenia Jarmarku bez wcześniejszej zgody Organizatora.  

 prowadzenie sprzedaży w godzinach niezgodnych z Regulaminem, 

 pozostawianie nieczystości wokół swojego domku wystawienniczego,  

 naruszanie innych postanowień niniejszego Regulaminu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego za powstałe 

szkody, jeśli ich wysokość przekroczy wartość kar umownych. 

 

§ 11. 1. Uczestnicy Jarmarku są zobowiązani do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. 

2. Potwierdzeniem przyjęcia zobowiązania jest złożenie podpisu na ZGŁOSZENIU WYSTAWCY, 

stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu. 
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