REGULAMIN WOŁOWSKIEGO JARMARKU WIELKANOCNEGO
19-20.03.2021 r.

1. Wołowski Jarmark Wielkanocny odbywać się będzie na terenie Targowiska Miejskiego w

Wołowie przy ulicy Józefa Piłsudskiego.

2. Wystawcy biorą udział w Jarmarku, pod warunkiem:
 zgłoszenia stoiska w nieprzekraczalnym terminie do 15.03.2021 r. (poniedziałek), przy pomocy
dokładnie wypełnionej Karty Zgłoszeniowej;
 uiszczenia kaucji zwrotnej za dzierżawę stoiska handlowego. Zgodnie z danymi zamieszczonymi
w karcie zgłoszeń, w ciągu 10 dni od dnia nadesłania karty zgłoszenia, nie później niż do dnia
15.03.2021 r. (decyduje data wpływu na konto Organizatora) w wysokości 100,00 zł (patrz
pkt 5).
Kaucja nie podlega zwrotowi wystawcom, którzy nie ustosunkowali się do: pkt. 4, 10 oraz pkt. 11
niniejszego regulaminu.
3. Zgłoszenia przyjmowane są u Organizatora – za pomocą formularza online dostępnego na stronie
Organizatora www.wok-wolow.pl.
4. Wystawcy zobowiązani są do wyposażenia stoisk wystawienniczych umożliwiającego prowadzenie
dwudniowej działalności handlowej, w tym akumulatorowe źródła światła (jeśli zachodzi taka
konieczność).
5. Organizator na podstawie kolejności zgłoszeń (data wpływu) udostępnia stoiska handlowe w ilości
20 sztuk w pierwszej kolejności rękodzielnikom i rzemieślnikom z terenu Gminy Wołów. Wystawca
zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 100,00 zł brutto, która zostanie zwrócona w
przypadku wywiązania się z niniejszego regulaminu.
6. W przypadku wyczerpania limitu dostępnych stoisk, 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 8:00 w dniach 19-20.03.2021 r.
Wystawcy zobowiązują się również do udziału w pełnowymiarowym czasie trwania Jarmarku, tj.:



19.03.2021 r. w godz. 08:00 – 17:00,
20.03.2021 r. w godz. 08:00 – 13:00,

8. Organizator zapewnia Wystawcom nieograniczony dostęp do gorących napojów na terenie
Jarmarku.
9. Organizator nie dysponuje możliwością udostępnienia przyłączy prądowych – w razie zaistnienia
absolutnej konieczności skorzystania ze źródła prądu, Wystawca zobowiązany jest do posiadania
własnego agregatu.
10. Podczas Jarmarku obowiązuje całkowity zakaz sprzedaży alkoholu oraz innych produktów bez
odpowiednich koncesji i zezwoleń.

11. W przypadku wątpliwości (uzasadnionego podejrzenia) organizator zastrzega sobie prawo
sprawdzenia trzeźwości wystawcy. Negatywny wyniki pomiaru trzeźwości wykonany przez powołany
organ skutkować będzie natychmiastowym zamknięciem stoiska bez żadnych konsekwencji
finansowych dla organizatora.
12. Obrót artykułami spożywczymi wymaga zgłoszenia tego faktu do Sanepidu we własnym zakresie.
13. 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.
14. Wołowski Ośrodek Kultury zastrzega sobie prawo odwołania całości lub części Jarmarku
Wielkanocnego 2021 w każdym czasie, w szczególności gdy przeprowadzenie jarmarku będzie
niemożliwe z uwagi na powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub nie zostaną zniesione lub
zmienione ograniczenia w zakresie organizacji targów i wydarzeń kulturalnych aktualne na dzień
sporządzenia Regulaminu.
15. Wystawca zobowiązuje się przestrzegać wszelkich przepisów dotyczących zachowania
bezpieczeństwa w związku z epidemią COVID-19. Uczestnik zobowiązuje się w szczególności do
zapewnienia środków ochrony osobistej oraz dezynfekcyjnych dla siebie, swoich pracowników oraz
osób korzystających z usług uczestnika w trakcie trwania Jarmarku.
16. Aktualne zasady i ograniczenia związane z epidemią koronawirusa, na moment organizacji Jarmarku
Wielkanocnego
2021,
znajdować
będą
się
na
stronie
https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

