
REGULAMIN GMINNEGO JARMARKU BOŻONARODZENIOWEGO 
08.04.2017r. 

 

1. Wystawcy biorą udział w Jarmarku, pod warunkiem: 

 zgłoszenia stoiska w nieprzekraczalnym terminie do 27.03.2017r. (poniedziałek), przy pomocy 
dokładnie wypełnionej Karty Zgłoszeniowej; 

 podpisania UMOWY z Organizatorem,  

 uiszczenia opłaty za dzierżawę terenu /jeśli dotyczy/ zgodnie z danymi zamieszczonymi               
w umowie, do dnia 03.04.2017r. (decyduje data wpływu na konto Organizatora). 

 

2. UMOWA zostanie przygotowana na podstawie przesłanej Karty Zgłoszeń i wysłana na wskazany 
przez Zgłaszającego adres e-mail.  

 

3. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie u Organizatora – w siedzibie bądź przy pomocy skrzynki 
pocztowej/elektronicznej Wołowskiego Ośrodka Kultury  
Adres: ul. Sikorskiego 6, 56-100 Wołów  
e-mail: sekretariat@wok-wolow.pl 
 

4. Wystawcy zobowiązani są do posiadania własnych stoisk wystawienniczych z pełnym 
wyposażeniem umożliwiającym prowadzenie jednodniowej działalności handlowej. 
 

5. Organizator na podstawie kolejności zgłoszeń (data wpływu) udostępnia stoiska handlowe                     
w ilości 15 sztuk (stragany drewniane) wyłącznie rękodzielnikom z terenu Gminy Wołów.  

 

6. W przypadku wyczerpania limitu dostępnych stoisk drewnianych, Organizator zobowiązuje się do 
niezwłocznego kontaktu telefonicznego z każdym kolejnym Wystawcą chętnym na rezerwację, 
celem informacji o braku wolnego stoiska. 
 

7. Wystawcy zobowiązują się do gotowości stoiska o godzinie 10:00 oraz udziału w pełnowymiarowym 
czasie trwania Jarmarku, tj. 08.04.2017r. w godz. 10:00 – 16:00 [w godzinach trwania jarmarku 
obowiązuje bezwzględny zakaz poruszania się samochodami po terenie Jarmarku]. 
 

8. Organizator zapewnia Wystawcom dostęp do sanitariatów z bieżącą wodą wewnątrz budynku 
Ratusza, a na terenie imprezy zapewniona zostaje odpłatna obsługa gastronomiczna. Teren imprezy 
w godzinach nocnych będzie strzeżony przez pracownika Ochrony. 

 

9. Organizator dysponuje ograniczoną ilością przyłączy prądowych – w razie zaistnienia absolutnej 
konieczności skorzystania ze źródła prądu, Wystawca zobowiązany jest do posiadania własnych 
przedłużaczy. 

 

10. Podczas Jarmarku obowiązuje całkowity zakaz sprzedaży alkoholu.  
 

11. Obrót artykułami spożywczymi wymaga wypełnienia załączonego oświadczenia o wypiekach 
domowych. 

 

11. Wszystkie artykuły spożywcze sprzedawane/degustowane na stoisku muszą być poporcjowane na 
tackach jednorazowego użytku i ofoliowane stretchem spożywczym – na terenie imprezy 
obowiązuje absolutny zakaz odręcznej ingerencji (krojenie, porcjowanie) w sprzedawane produkty 
spożywcze.  
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