
Regulamin Kiermaszu Sztuki Amatorskiej 

 

I. Czas trwania Kiermaszu Sztuki Amatorskiej. 

Sprzedaż bądź wymiana sztuki amatorskiej przez osoby prywatne przy murach obronnych 

(ulica Basztowa) w Krapkowicach odbywać się będzie 30 sierpnia 2020 roku w  godzinach 

10:00-14:00.  

II. Warunki uczestnictwa, organizacja stoisk. 

1. Organizatorem Kiermaszu Sztuki Amatorskiej jest Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach, 

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

Współorganizatorem Krapkowicki Dom Kultury, ul. Prudnicka 7, 47-300 Krapkowice.  

2. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, 

którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać. 

3. Udział w Wydarzeniu jest bezpłatny. 

4. W  Kiermaszu  nie  mogą  brać  udziału  firmy  i  osoby  prowadzące  działalność gospodarczą 

w  tym  zakresie.   

5. Osoba chcąca wystawiać swoje produkty, zobowiązana jest do przesłania wypełnionego  

i podpisanego Zgłoszenia dostępnego na  stronie  internetowej Urzędu Miasta i Gminy  

w Krapkowicach www.krapkowice.pl. 

6. Zgłoszenie należy dostarczyć najpóźniej do 20 sierpnia 2020 roku,  w  jednej   

z  wymienionych form: 

a. e-mailem: p.kudas@krapkowice.pl, 

b. osobiście w siedzibie Urzędu Miasta  i  Gminy  w  Krapkowicach,  Wydziale 

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

7. O możliwości wystawienia danego stoiska decyduje Organizator Kiermaszu, który zastrzega 

sobie prawo do odmowy przyjęcia Zgłoszenia bez podania przyczyny. 

8. Katalog przykładowej sztuki nieprofesjonalnej, z zakresu sztuk wizualnych i użytkowych 

która może być wystawiona: obrazy, fotografie,  ceramika, rzeźby, rękodzieło (haft, prace 

szydełkowe, filc itp.), przedmioty zdobione różnymi technikami (decoupage, żywice, 

wypalanie, techniki mieszane i inne), mix-media, scrapbooking, wiklina.  

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

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

itp. 

10. Uczestnicy wydarzenia zorganizują swoje stanowiska w miejscu wyznaczonym przez 

Organizatora. 

11. Organizator  ma  prawo  do  wyłączenia  ze  stoiska  artykułu,  który  według organizatora 

jest niezgodny z charakterem Kiermaszu Sztuki Amatorskiej.  

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wystawianych przedmiotów 

przed, po i w trakcie trwania Kiermaszu. 

13. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, wandalizmem i innymi 

przyczynami losowymi. 

http://www.krapkowice.pl/
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14. Po  zakończeniu  działalności  stoiska  Uczestnik  zobowiązany  jest  do  posprzątania 

odpadów w jego obrębie.  Odpady muszą być wyrzucane wyłącznie do przeznaczonych do tego 

pojemników. 

III. Warunki uczestnictwa w Kiermaszu związane z przeciwdziałaniem COVID-19.  

1. Uczestnicy Kiermaszu zobowiązani są do zachowania reżimu sanitarnego zgodnie  

z obowiązującymi przepisami wprowadzonymi przez Ministerstwo Zdrowia.   

IV. Postanowienia końcowe. 

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

zdecydować o jego wykluczeniu z Kiermaszu. 

2. Wykonywanie postanowień regulaminu powierza się Organizatorom.  

 

 


