REGULAMIN JARMARKU BOŻONARODZENIOWEGO
Konstancin-Jeziorna 17 grudnia 2017 r.
§1
Jarmark Bożonarodzeniowy w Konstancinie-Jeziornie, zwany dalej „Jarmarkiem” jest imprezą
wystawienniczo-handlową dla wytwórców regionalnych, a także dla sprzedawców asortymentu o
charakterze świątecznym (np. ozdób choinkowych, świec, opłatków itp.), wyrobów i przedmiotów
użytkowych oraz artystycznych i naturalnych produktów spożywczych. Organizatorem jarmarku jest Urząd
Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna.
§2
Jarmark organizowany jest w dniu 17 grudnia 2017 r. od godz. 10.00 do godz. 18.00 w Parku Zdrojowym.
§3
1. Stoiska, zarówno ½ domku udostępnianego Wystawcom, jak i miejsce do ustawienia własnych stoisk
Wystawców, będą udostępniane odpłatnie.
2. Wysokośd opłaty wynosi 10 zł brutto i została ustalona na podstawie ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych oraz zgodnie z Uchwałą nr 326/V/25/2009 Rady Miejskiej Konstancin- -Jeziorna z dnia 2
marca 2009 r.
3. Stoiska przygotowane przez Organizatora będą miały dostęp do energii elektrycznej o max. mocy 2 KW.
4. Oświetlenie stoiska należy do Wystawcy.
§4
Wystawcy zabrania się:
- prowadzenia działalności reklamowej i komercyjnej niezwiązanej z tematem Jarmarku,
- prowadzenia działalności na terenie Jarmarku, naruszającej dobre obyczaje, godnośd i uczucia religijne,
- udostępniania domku osobom trzecim, pod rygorem natychmiastowego rozwiązania umowy i nakazem
opuszczenia terenu Jarmarku,
- obudowywania i plakatowania powierzchni stoisk,
- używania w na stoiskach otwartego ognia,

§5
1. Wystawca zobowiązany jest do:
- oferowania towarów wyłącznie legalnego pochodzenia, posiadających odpowiednie atesty,
zezwolenia i certyfikaty, nienaruszające dóbr osobistych osób trzecich, ani nie będące w inny sposób w
sprzeczności z polskim prawem.
- do posiadania i okazania na życzenie Organizatora wymaganych atestów i certyfikatów dopuszczenia
do obrotu eksponowanych towarów.
2. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, eksponowania towarów niezgodnych z zobowiązaniem
opisanym w pkt. 1, lub stwierdzenia przez Organizatora braku dokumentów opisanych w pkt. 1, zostaną
powiadomione właściwe służby kontrolne lub porządkowe, oraz zostanie anulowana zgoda na
uczestnictwo w Jarmarku.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodności asortymentu towarowego oferowanego na stoisku wskazanego
w karcie zgłoszeniowej, lub przekroczenie ustalonej maksymalnej wielkości stoiska, Organizator
zastrzega sobie prawo do anulowania wydanej wystawcy zgody na uczestnictwo w Jarmarku.

§6
Wszelkie kwestie związane ze sprzedażą produktów, tj. zezwolenia, podatki, koncesje, licencje,
ubezpieczenia i inne leżą w gestii Wystawcy.
§7
Wystawca jest zobligowany do:
- przebywania lub pozostawienia osoby odpowiedzialnej na stoisku w godzinach trwania Jarmarku,
- utrzymywania porządku wewnątrz stoisk oraz wokół niego w trakcie korzystania,
- przekazania Organizatorowi stoiska w takim stanie, jakim został mu on udostępniony, tj. wysprzątany
i oczyszczony z wszelkich dekoracji naniesionych przez siebie,
- wyposażenia stoiska w elementy niezbędne do ekspozycji asortyment we własnym zakresie,
- pokrycia kosztów naprawy lub zakupu uszkodzonych lub zaginionych elementów stoiska, ubezpieczenia
działalności na własny koszt i ryzyko.
- Przekazania Organizatorowi gadżetów dla dzieci (produktów, wytworów) o wartości ok 50 zł
przeznaczonych, jako nagrody w konkursach.
§8
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
- eksponaty wystawione na stoisku,
- za uszkodzenia powstałe na osobie lub mieniu Wystawcy przed, po i w trakcie trwania Jarmarku,
- za szkody spowodowane kradzieżą, ogniem, wichurą, zalaniem wodą, przerwą w dostawie lub
przepięciem prądu i innymi przyczynami losowymi.
§9
Nie dopuszcza się parkowania pojazdów Wystawców przy stanowiskach handlowych.
§ 10
1. Uczestnicy Jarmarku są zobowiązani do przestrzegania postanowieo niniejszego Regulaminu oraz
poleceo porządkowych obsługi Jarmarku.
2. Potwierdzeniem przyjęcia zobowiązania jest złożenie podpisu pod niniejszym regulaminem.

§ 11
Podczas trwania Jarmarku w sprawach organizacyjnych i porządkowych decydują polecenia i
rozstrzygnięcia Kierownika Jarmarku.
§ 12
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub straty eksponatów, a także wypadki losowe
uczestników Jarmarku zaistniałe podczas jego trwania.

