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Regulamin Jarmarku Świątecznego 

w dn. 18 grudnia 2022 r. w Konstancinie-Jeziornie 

 

§ 1  

Organizator i uczestnicy 

1. Jarmark Świąteczny w Konstancinie-Jeziornie, zwany dalej „Jarmarkiem”, jest imprezą 

wystawienniczo-handlową dla twórców ludowych, osób fizycznych, organizacji pozarządowych, 

instytucji publicznych i niepublicznych oraz firm prezentujących i sprzedających artykuły 

świąteczne (np. ozdoby i dekoracje, zabawki itp.), rękodzieło, przedmioty i wyroby użytkowe oraz 

artystyczne, a także naturalne produkty spożywcze, zwanymi dalej „Wystawcami”. 

2. Organizatorem Jarmarku jest Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77,  

05-520 Konstancin-Jeziorna), zwany dalej „Organizatorem”. 

 
§ 2  

Cele Jarmarku 

Celem Jarmarku jest:  

a) promocja gminy Konstancin-Jeziorna; 
b) promowanie produktów lokalnych;  
c) propagowanie twórczości osób zajmujących się rękodziełem; 
d) podtrzymywanie oraz upowszechnianie tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych wśród 

mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna. 
 

§ 3  

Termin Jarmarku 

Jarmark organizowany jest w dniu 18 grudnia 2022 r. w godz. 10.00–18.00 na terenie Parku 

Zdrojowego w Konstancinie-Jeziornie. 

§ 4 

Stanowiska wystawiennicze 

1. Stanowiska wystawiennicze, zwane dalej „Stanowiskami” – domki handlowe Organizatora oraz 

wyznaczone miejsca pod indywidualne stoiska Wystawców – są udostępniane bezpłatnie przez 

Organizatora. 

2. Organizator zapewnia źródło prądu (o maksymalnej mocy 2 kW) i ponosi jego koszty. 

3. Organizator nie zapewnia oświetlenia Stanowisk, żarówek, przedłużaczy i rozdzielni prądu. 

4. Organizator nie zapewnia wyposażenia Stanowisk w formie namiotów, krzeseł, stołów itp. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: 

a) szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z organizacją, montażem lub 

demontażem Stanowiska; 

b) szkody powstałe na osobie Wystawcy oraz osób z nim współpracujących, w szczególności 

powstałe w czasie montażu, demontażu Stanowiska i w czasie trwania Jarmarku oraz 
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powstałe na skutek siły wyższej – wyłączenie odpowiedzialności Organizatora nie ulega 

jakimkolwiek ograniczeniom; 

c) szkody powstałe w mieniu Wystawcy oraz osób z nim współpracujących spowodowane 

kradzieżą, zniszczeniem przez osoby trzecie lub powstałe na skutek siły wyższej np. 

pożaru, eksplozji, wichury, zalania wodą, przerwy w dostawie lub przepięcia prądu 

oraz innymi przyczynami losowymi; 

d) wynikłe zobowiązania ze strony Wystawcy względem urzędu skarbowego oraz sanepidu. 

6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu, miejsca lub odwołania Jarmarku bez 

podania przyczyny. 

7. Podczas Jarmarku w sprawach organizacyjnych i porządkowych decydują polecenia 

oraz rozstrzygnięcia Organizatora Jarmarku. 

§ 5 

Obowiązki Wystawcy 

1. Wystawca zakwalifikowany do udziału w Jarmarku ma obowiązek zapewnienia swojemu 

Stanowisku: przedłużaczy do prądu, sprzętu gaśniczego, koszy na śmieci (w przypadku stanowiska 

gastronomicznego) oraz innych środków niezbędnych do wystawienia Stanowiska na czas 

Jarmarku.   

2. Wystawca zobowiązany jest do: 

a) sprzedaży towarów lub produktów zgodnych ze zgłoszeniem przesłanym  

i zaakceptowanym przez Organizatora – pochodzących wyłącznie z legalnego źródła; 

posiadających odpowiednie atesty, zezwolenia i certyfikaty; nienaruszających dóbr 

osobistych osób trzecich; 

b) posiadania i okazania na życzenie Organizatora wymaganych atestów i certyfikatów 

dopuszczenia do obrotu oferowanych towarów lub produktów; 

c) przekazania Organizatorowi gadżetów dla dzieci (zabawek, książek, gier itp.) o łącznej 

wartości 50,00 zł brutto z przeznaczeniem na nagrody w konkursach prowadzonych przez 

Organizatora podczas Jarmarku; 

d) przebywania lub pozostawienia osoby odpowiedzialnej na Stanowisku w godzinach 

trwania Jarmarku. 

3. Wystawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody, które Wystawca lub osoby z nim 

współpracujące wyrządziły osobom trzecim podczas udziału w Jarmarku. 

4. Wystawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za eksponaty i produkty znajdujące się na jego 

stoisku. 

5. Wystawca powinien we własnym zakresie zawrzeć umowy ubezpieczenia z tytułu OC oraz na 

własny koszt i ryzyko ubezpieczyć swoje mienie znajdujące się na terenie Jarmarku (eksponaty, 

towary handlowe, sprzęt i urządzenia na Stanowisku, elementy wyposażenia Stanowiska, mienie 

prywatne, pojazdy służbowe itp.) zarówno na okres trwania Jarmarku, jak i na okres montażu  

i demontażu Stanowiska. 

6. Wystawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za domek handlowy powierzony mu przez 

Organizatora na czas Jarmarku. W przypadku jego uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia 

Wystawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Organizatora odszkodowania: 

a) w wysokości 3 000,00 zł brutto za całkowite zniszczenie domku handlowego; 

7. w wysokości 500,00 zł brutto za całkowite zniszczenie lub utracenie elementu domku 

handlowego. 
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Wystawcy zabrania się: 

a) prowadzenia działalności politycznej oraz sprzedaży wyrobów alkoholowych, używek 

oraz naruszających dobre obyczaje, godność i uczucia religijne; 

b) wprowadzania do obrotu i wnoszenia na teren Jarmarku materiałów pirotechnicznych  

i wybuchowych, w tym również sztucznych ogni, petard, rac, wyrobów hukowych oraz 

wszelkich przedmiotów niebezpiecznych. 

c) odstępowania Stanowiska wystawienniczego innym osobom lub podmiotom; 

d) obudowywania i zmieniania konstrukcji domku handlowego; 

e) używania na Stanowisku otwartego ognia. 

8. Wystawca zobowiązany jest do utrzymania porządku i czystości na Stanowisku oraz w jego 

bezpośrednim otoczeniu w trakcie trwania Jarmarku. 

9. Po zakończeniu Jarmarku Wystawca zobowiązany jest do usunięcia eksponatów, zdemontowania 

indywidualnego stoiska oraz przywrócenia zajmowanej powierzchni w domku handlowym do 

pierwotnego stanu. 

10. Wystawcy posiadający w swojej ofercie produkty odzwierzęce powinni posiadać wpis  

o działalności u właściwego sobie Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz zobowiązani są do 

powiadomienia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piasecznie o zamiarze prowadzenia 

sprzedaży tych produktów podczas Jarmarku. 

11. Wystawcy posiadający w swojej ofercie produkty spożywcze (w tym słodycze) powinni mieć 

uregulowane kwestie sprzedaży tych produktów z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną 

oraz posiadać wymagane dokumenty w trakcie trwania Jarmarku i okazywać na żądanie 

odpowiednich służb kontrolnych. 

12. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora: 

a) sprzedaży przez Wystawcę towarów, wyrobów lub produktów niezgodnych z wytycznymi 

i przepisami, o których mowa w § 5, zostaną powiadomione właściwe służby kontrolne 

lub porządkowe oraz zostanie anulowana zgoda na uczestnictwo w Jarmarku; 

b) niezgodności asortymentu oferowanego przez Wystawcę wskazanego w karcie zgłoszenia 

lub przekroczenia ustalonej maksymalnej wielkości indywidualnego Stanowiska 

Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania wydanej wystawcy zgody na 

uczestnictwo w Jarmarku. 

13. W czasie trwania Jarmarku dozwolone jest robienie zdjęć i filmowanie ekspozycji 

poszczególnych Wystawców, na co Wystawcy wyrażają zgodę poprzez uczestnictwo  

w Jarmarku. Wizerunki osób przebywających na terenie Jarmarku mogą zostać utrwalone 

przez Organizatora na materiałach fotograficznych i filmowych. Materiały te pozostają do 

dyspozycji Organizatora, który zastrzega sobie prawo do wykorzystania zebranego materiału 

do celów promocyjnych na wielokrotnych polach eksploatacji. 

6. 

Zgłoszenia Wystawców 

1. Warunkiem uczestnictwa w Jarmarku jest złożenie do 5 grudnia 2022 r. poprawnie i czytelnie 

wypełnionej karty zgłoszenia (do pobrania na stronie: www.konstancinjeziorna.pl) wraz ze 

zdjęciami oferowanego asortymentu i niezbędnymi zgodami, w jeden z niżej wymienionych 

sposobów: 
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 do kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77); 

 pocztą na adres: ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna; 

 mailowo na adres: promocja@konstancinjeziorna.pl. 

2. Zgłoszenia nadesłane po terminie, o którym mowa w pkt. 1 nie będą rozpatrywane. 

3. Pierwszeństwo udziału w charakterze Wystawcy mają instytucje, organizacje pozarządowe, 

podmioty prowadzące działalność typu non profit, firmy oraz osoby fizyczne z gminy Konstancin- 

-Jeziorna, a także firmy i podmioty, które zadeklarowały udział sponsorski w realizacji Jarmarku, 

poprzez przekazanie wkładu finansowego lub rzeczowego na rzecz organizacji Jarmarku. 

4. Przekazanie organizatorowi wypełnionej karty zgłoszenia jest równoznaczne z bezwzględną 

akceptacją niniejszego regulaminu przez Wystawcę. 

5. Organizator, w terminie nie dłuższym niż 5 dni przed planowaną imprezą, zobowiązuje się 

mailowo (na adres podany w zgłoszeniu) poinformować osoby/firmy/instytucje/organizacje, 

które przesłały prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia, o możliwości lub braku możliwości 

uczestnictwa w Jarmarku.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygania spraw nieuregulowanych niniejszym 

Regulaminem. 


