REGULAMIN GMINNEGO JARMARKU WIELKANOCNEGO W WOŁOWIE
§1
Gminny Jarmark Bożonarodzeniowy w Wołowie, zwany dalej „Jarmarkiem” jest przedsięwzięciem
wystawienniczo – handlowym dla wytwórców regionalnych wyrobów, przedmiotów użytkowych
oraz artystycznych i naturalnych produktów spożywczych, a także dla sprzedawców asortymentu o
charakterze świątecznym (np. ozdób, wypieków, itp.).
Jarmark, którego organizatorem jest Wołowski Ośrodek Kultury, współfinansowany jest ze środków
Gminy Wołów.
§2
Jarmark jest organizowany w dniu 13 kwietnia 2019 roku (sobota) na wołowskim Rynku, w godzinach
od 09.00 do 14.00
§3
1. Osoba, bądź firma wyrażająca chęć wystawienia swoich produktów, zobowiązana jest do
przesłania wypełnionej Karty Zgłoszenia Wystawcy dostępnej na stronie internetowej
Wołowskiego Ośrodka Kultury www.wok-wolow.pl w zakładce Jarmark Wielkanocny.
2. Kartę należy przesłać najpóźniej do dnia 29 kwietnia 2019 roku:
a. korespondencyjnie na adres: Wołowski Ośrodek Kultury, ul. Sikorskiego 6, 56-100 Wołów
b. e-mailem: sekretariat@wok-wolow.pl (tylko w przypadku zeskanowania wypełnionej KARTY
ZGŁOSZENIA WYSTAWCY)
c. poprzez formularz on-line dostępny na stronie Ośrodka.
3. O możliwości wystawienia danego stoiska decyduje Organizator Jarmarku, który zastrzega sobie
prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.
4. Preferowane będą stoiska o charakterze świątecznym, regionalnym, na których prowadzona
będzie sprzedaż m.in. takiego asortymentu jak:
 ceramika artystyczna,
 dzbany, wazy, kubki i inne naczynia z nadrukami,
 wyroby regionalne, w tym: góralskie,
 ozdoby świąteczne,
 stroiki, dekoracje stołu,
 pamiątki, ozdoby, rękodzieło,
 własnoręcznie robiona biżuteria, obrusy, serwety
 artykuły spożywcze w tym: słodycze, drobne przekąski, potrawy i wyroby regionalne, wypieki
świąteczne, żywność ekologiczna
 mała gastronomia,
 inny asortyment zaakceptowany przez Organizatora.
5. Po stronie Wystawcy leży poinformowanie SANEPiD’u o zamiarze sprzedaży artykułów
spożywczych oraz obowiązek posiadania wszelkich zezwoleń na sprzedaż tychże artykułów.
6. Organizator dokonuje weryfikacji asortymentu. Informacja o dopuszczeniu do sprzedaży podczas
Jarmarku zostanie przekazana telefonicznie Wystawcy najpóźniej w ciągu 10 dni od dnia przyjęcia
Karty Zgłoszenia Wystawcy.
7. Wystawcy zobowiązani są do posiadania własnych stoisk wystawienniczych z pełnym
wyposażeniem umożliwiającym prowadzenie jednodniowej działalności handlowej, w tym
akumulatorowe źródła światła. Dla każdego wystawcy przeznaczone zostanie miejsce wystawowe
o wymiarach 3x3 metry w cenie 50,00 zł netto + VAT (tj. 61,50 zł brutto).

8. Organizator dysponuje ograniczoną ilością miejsc w postaci stoisk drewnianych. Stoiska będą
udostępniane wyłącznie lokalnym rękodzielnikom z gminy Wołów, odpłatnie, w formie kaucji
zwrotnej wysokości 100,00 zł brutto za każdy domek. Kaucja będzie zwracana po dopełnieniu
wszelkich warunków niniejszej umowy, po zakończeniu wydarzenia. Pozostali wystawcy
zobowiązani są do zapewnienia sobie stoiska we własnym zakresie.
9. W przypadku stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, mających siedzibę na terenie Gminy
Wołów ORGANIZATOR DOPUSZCZA MOŻLIWOŚĆ UMIESZCZENIA DWÓCH TEGO RODZAJU
PODMIOTÓW W JEDNYM DOMKU.
10. Wpłatę należy dokonać najpóźniej do dnia 29 marca br. gotówką w kasie Wołowskiego Ośrodka
Kultury lub przelewem na konto Wołowskiego Ośrodka Kultury, po uprzednim uzyskaniu
informacji od Organizatora o zakwalifikowaniu do wzięcia udziału w Jarmarku: na rachunek o nr
62 9598 0007 0200 3785 2002 0001
Dokonanie wpłaty upoważnia Wystawcę do udziału w Jarmarku.
11. Asortyment sprzedawanych artykułów musi być zgodny z podanym w Karcie Zgłoszenia Wystawcy
i zatwierdzony przez Organizatora.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do przydziału domku i jego położenia wg własnego uznania.
13. Domek przeznaczony jest wyłącznie dla wskazanego w Karcie Zgłoszenia Wystawcy.
14. Stoiska muszą posiadać stosowną, świąteczną dekorację wykonaną przez Wystawcę.
§4
Wystawcy zabrania się:








sprzedaży produktów alkoholowych,
prowadzenia działalności na terenie Jarmarku, naruszającej dobre obyczaje, godność i uczucia
religijne,
udostępniania domku osobom trzecim, pod rygorem natychmiastowego nakazu opuszczenia
terenu Jarmarku oraz naliczania Wystawcy kar umownych,
obudowywania i plakatowania powierzchni domków,
używania w domkach grzejników elektrycznych i otwartego ognia,
sprzedaży podróbek produktów oraz produktów, na które Wystawca nie posiada licencji,
wystawca ma obowiązek prowadzić stoisko w godzinach wyznaczonych w Regulaminie bez
możliwości zamknięcia stoiska przed ustaloną w Regulaminie godziną.
§5

Wszelkie kwestie związane ze sprzedażą produktów, tj. zezwolenia, podatki, koncesje, licencje,
ubezpieczenia i inne leżą w gestii Wystawcy.

§6
Wystawca jest zobligowany do:
1. przebywania lub pozostawienia osoby odpowiedzialnej na stoisku w godzinach trwania
Jarmarku,
2. utrzymywania porządku wokół domku/stoiska w trakcie korzystania,
3. odśnieżania dachu domku i powierzchni przed stoiskiem na wypadek silnych opadów śniegu,
4. przekazania Organizatorowi domku w takim stanie, jakim został mu on udostępniony, tj.
wysprzątany i oczyszczony z wszelkich dekoracji naniesionych przez siebie,
5. wyposażenia domku w elementy niezbędne do ekspozycji asortymentu we własnym zakresie,

6. pokrycia kosztów naprawy lub zakupu uszkodzonych lub zaginionych elementów domku,
7. ubezpieczenia działalności na własny koszt i ryzyko,
8. w przypadku dużej ilości zgłoszeń Organizator dopuszcza możliwość ustawienia stoisk
własnych Wystawców,
9. obowiązuje całkowity zakaz ingerencji w konstrukcję domków, wbijania gwoździ i wkrętów w
płaszczyznę dachu, przytwierdzania na stałe do podłoża itp.
10. obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu,
11. wystawca nie może emitować żadnej indywidualnej muzyki.
§7
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
1. eksponaty wystawione na stoisku,
2. za uszkodzenia powstałe na osobie lub mieniu Wystawcy przed, po i w trakcie trwania
Jarmarku,
3. za szkody spowodowane kradzieżą, ogniem, wichurą, deszczem, zamieciami śnieżnymi,
eksplozją, zalaniem wodą, przerwą w dostawie lub przepięciem prądu i innymi przyczynami
losowymi,
4. Organizator zastrzega sobie prawo do naliczania Wystawcom kar umownych w wysokości do
100,00 zł. za każde z poniższych naruszeń:
a) rezygnacja z handlu w domku w terminie wyznaczonym przez Organizatora tj.
13.04.2019 r. lub jego opuszczenie przed godziną 14.00 bez wcześniejszej zgody
Organizatora.
b) prowadzenie sprzedaży w godzinach niezgodnych z Regulaminem,
c)
pozostawianie nieczystości wokół swojego domku,
d) parkowanie pojazdów Wystawców przy stanowiskach handlowych w godzinach
otwarcia Jarmarku bez zgody Organizatora,
e) uszkodzenie domków np. ingerencja w konstrukcję domków, wbijanie gwoździ i
wkrętów w płaszczyznę dachu, przytwierdzania na stałe do podłoża itp.,
f)
naruszanie postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego za
powstałe szkody, jeśli ich wysokość przekroczy wartość kar umownych.

§8
1. Nie dopuszcza się parkowania pojazdów Wystawców przy stanowiskach handlowych, za
wyjątkiem czasu przeznaczonego na wyładunek i załadunek towaru.
2. Przekazanie domku Wystawcy nastąpi w dniu 13.04.2019 r. w godz. od 8:00 do 9:00.
3. Odbiór domku od Wystawcy nastąpi w dniu 13.04.2019 r. po godz. 14:00.
4. Przejęcie domku przez Wystawcę oraz odbiór domku przez Organizatora nastąpi wyłącznie na
podstawie podpisania protokołu odbioru domku.
§9
1. Uczestnicy Jarmarku są zobowiązani do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Potwierdzeniem akceptacji Regulaminu Jarmarku jest złożenie podpisu na KARCIE ZGŁOSZENIA
WYSTAWCY.

