REGULAMIN I SIEWIERSKIEGO JARMARKU WIELKANOCNEGO
§ 1. Podstawowe informacje
1. I Siewierski Jarmark Wielkanocny, zwany dalej „Jarmarkiem” jest imprezą promocyjnokulturalno-handlową dla wytwórców i sprzedawców regionalnych produktów i przedmiotów
użytkowych artystycznych, w tym rękodzieła, produktów spożywczych oraz potraw, zwanych
dalej „Wystawcami”.
2. Organizatorem Jarmarku są Referat Oświaty Kultury i Promocji Urzędu Miasta i Gminy Siewierz,
ul. Żwirki i Wigury 16, 42-470 Siewierz, tel. 326499485, promocja@siewierz.pl oraz MiejskoGminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki, ul. Słowackiego 2a, 42-470 Siewierz, Tel. 326744257,
mgcksit@siewierz.pl, zwani dalej „Organizatorem”.
3. Jarmark jest organizowany w dniu 19 marca 2016 r. w Siewierzu na płycie głównej Rynku.
4. Wystawcy zobowiązani są do otwarcia stoisk w godzinach 10:00 – 16:00, przy czym możliwe jest
wcześniejsze otwarcie stoiska (od godz. 8.00).
§ 2. Zasady organizacji Jarmarku
5. Osoba, bądź firma chcąca wystawiać swoje produkty, zobowiązana jest do wypełnienia KARTY
ZGŁOSZENIA i dostarczenia jej do dnia 16 lutego 2016 r. do Organizatora.
6. O możliwości wystawienia danego stoiska decyduje Organizator Jarmarku, który zastrzega sobie
prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.
7. Rozmieszczenie i przydział stoisk należy do Organizatora.
§ 3. Obowiązki Wystawcy
8. Wszelkie kwestie związane z produkcją, wystawą oraz ze sprzedażą produktów, tj. zezwolenia,
podatki, koncesje, licencje, ubezpieczenia i inne leżą w gestii Wystawcy. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za niedopełnienie ww. formalności przez Wystawców.
9. Wystawca jest zobligowany do:
a) przygotowania i udekorowania stoiska w dniu 19 marca 2016 r. od godz. 7:00 do godz. 9.30,
b) wyposażenia domku w regały, półki i inne elementy niezbędne do ekspozycji asortymentu we
własnym zakresie,
c) przebywania lub pozostawienia osoby odpowiedzialnej na stoisku w godzinach trwania
Jarmarku,
d) utrzymywania porządku na stoisku oraz wokół niego w okresie trwania Jarmarku,
e) przekazania Organizatorowi stoiska w takim stanie, jakim został mu on udostępniony,
tj. wysprzątany i oczyszczony z wszelkich dekoracji naniesionych przez siebie.
f) Wystawca zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia Organizatorowi powstałej
szkody.
10. Wystawca zobowiązuje się do oddania stoiska w takim stanie, w jakim zostało mu przekazane.
W innym przypadku zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy, zakupu uszkodzonych lub
zaginionych elementów domku. Cały domek wyceniony jest na kwotę 5000 zł netto. Ewentualnie
uszkodzenia domków będą zaznaczone na protokole odbioru.
11. Wystawcy zabrania się:
a) prowadzenia działalności na terenie Jarmarku naruszającej dobre obyczaje, godność i uczucia
religijne,
b) udostępniania stoiska osobom trzecim, pod rygorem natychmiastowego opuszczenia terenu
Jarmarku,
c) obudowywania i plakatowania powierzchni domków,
d) używania w domkach grzejników elektrycznych i otwartego ognia, używania przedłużaczy
elektrycznych oraz innych przewodów bez wymaganych atestów,
e) spożywania alkoholu i palenia papierosów.
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§ 4. Obowiązki Organizatora
Organizator na podstawie kart zgłoszeniowych udostępni nieodpłatnie Wystawcom zamykane,
drewniane stoiska handlowe o minimalnych wymiarach 2m x 3m oraz wysokości 2,5m w celu
przeprowadzenia Jarmarku. Stoiska będą wyposażone w zadaszenie, lady, oświetlenie
wewnętrzne oraz przedłużacz hermetyczny.
Organizator zapewnia służby bezpieczeństwa, w postaci jednostki OSP oraz obsługę elektryka.
Prace elektryczne wykonywane są wyłącznie przez upoważnionego przez Organizatora elektryka.
Organizator może zapewnić miejsce parkingowe przy terenie jarmarku po uprzednim
poinformowaniu o takiej potrzebie przez Wystawcę.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) towary i materiały wystawione na stoisku,
b) wyniki finansowe sprzedaży prowadzonej w czasie jarmarku,
c) uszkodzenia powstałe na osobie lub mieniu Wystawcy przed, po i w trakcie trwania Jarmarku,
d) za szkody spowodowane kradzieżą, przerwą w dostawie lub przepięciem prądu i innymi
przyczynami losowymi lub spowodowane działaniem osób trzecich,
e) uszkodzenia lub straty eksponatów, a także wypadki losowe uczestników Jarmarku zaistniałe
podczas jego trwania,
f) straty poniesione przez odwiedzających jarmark a wynikające z działalności wystawców,
g) uszkodzenia lub straty materiałów, towarów, eksponatów, a także wypadki losowe
uczestników Jarmarku zaistniałe podczas jego trwania
§ 5. Postanowienia ogólne
Uczestnicy Jarmarku oraz Wystawcy są zobowiązani do przestrzegania postanowień niniejszego
Regulaminu oraz poleceń porządkowych obsługi Jarmarku.
Podczas trwania Jarmarku w sprawach organizacyjnych i porządkowych decydują polecenia
i rozstrzygnięcia Organizatora Jarmarku.
Na terenie Jarmarku obowiązuje zakaz: używania otwartego ognia; eksploatowania grzejnych
urządzeń elektrycznych w odległości mniejszej niż 60cm od materiałów łatwopalnych, oraz 30 cm
od materiałów trudnopalnych i urządzeń nie odizolowanych od palnego podłoża; korzystanie
z uszkodzonej lub prowizorycznej instalacji elektrycznej; pozostawiania bez dozoru włączonych
do sieci elektrycznej urządzeń nie przystosowanych do ciągłej eksploatacji, wnoszenia na tereny
targowe substancji chemicznych, pożarowo niebezpiecznych; zastawiania dojść i dojazdów
do urządzeń przeciwpożarowych oraz tarasowania przejść; używania sprzętu pożarniczego
do innych celów.
Przypadki nieuwzględnione w Regulaminie będą rozstrzygane na podstawie przepisów Kodeksu
Cywilnego.
Dla rozpoznania ewentualnych sporów wynikających z niniejszego regulaminu na podstawie
art. 46 § 1 KC strony ustalają jako wyłączny i właściwy sąd, na terenie którego znajduje się
siedziba Organizatora.
Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie organizatora na ternie Jarmarku, jak również na
stronie internetowej www.siewierz.pl
Udostępnienie stoiska odbędzie się na mocy oświadczenia o zapoznaniu się z powyższym
Regulaminem i zobowiązaniu do przestrzegania go podpisanego przez Wystawcę i przekazanego
Organizatorowi. Potwierdzeniem przyjęcia zobowiązania jest złożenie podpisu przez
przedstawiciela Organizatora na oświadczeniu.

