
Regulamin Jarmarku Wielkanocnego
we Wschowie 

w dniu 25.03.2018 r.

§ 1
1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin) określa zasady porządkowe obowiązujące na te-

renie Jarmarku Wielkanocnego zlokalizowanego we Wschowie na Rynku  (dalej jako Jar-
mark), dotyczący odpowiednio osób prowadzących działalność handlową i inną działalność
zarobkową lub niezarobkową, jak również osób odwiedzających Jarmark (Klienci).

2. Organizatorami  Jarmarku,  zwanymi  dalej  „Organizatorami”  jest   Centrum  Kultury  i
Rekreacji we Wschowie

3. Jarmark odbędzie się w dniu 25.03.2018  r. na Rynku we Wschowie w godzinach: od 10.00
do 17.00. Organizator informuje, iż godziny otwarcia Jarmarku są ramowe.

4. Jarmark Wielkanocny, zwany dalej „Jarmarkiem” jest imprezą  dla wytwórców regionalnych
wyrobów  i  przedmiotów  użytkowych  oraz  artystycznych  i  naturalnych  produktów
spożywczych, rękodzielników, rzemieślników, a także dla sprzedawców ww. asortymentu.   

§ 2
Jarmark organizowany jest w celu:
a. kultywowania, propagowania i pogłębiania wiedzy o polskiej tradycji,
b. promocji przedmiotów i twórców regionalnych,
c. aktywizacji społeczności lokalnej oraz budowy więzi wewnątrz tej społeczności,
d. wymiany doświadczeń,
e. umożliwienia kontaktu z potencjalnymi klientami,

Przesłana do Współorganizatora Karta Zgłoszenia nie uprawnia do udziału w Jarmarku. O przyjęciu
przedsiębiorcy do udziału w Jarmarku decyduje Organizator, biorąc pod uwagę oferowane do sprze-
daży produkty zgodne z charakterem i celem Jarmarku. Przyjęcie do udziału w Jarmarku zostaje po-
twierdzone przez Organizatora  Potwierdzeniem Udziału (telefonicznym bądź e-mailowym). 

W trakcie Jarmarku preferowana będzie sprzedaż produktów o charakterze okazjonalnym oraz 
świątecznym, takich jak: 
 stroiki, świece, ozdoby świąteczne, pisanki, lampki, latarenki itp.
 ceramika artystyczna 
 dzbany, wazy, kubki i inne naczynia 
 wyroby regionalne 
 koronki 
 pamiątki, ozdoby, rękodzieło, kartki świąteczne, 
 biżuteria 
 artykuły spożywcze

§ 3
1. Firma chcąca wystawiać  i sprzedawać swoje produkty, zobowiązana jest do przesłania

wypełnionej Karty Zgłoszenia Wystawcy  
2. Kartę należy przesłać najpóźniej do dnia 14 marca 2018 roku pocztą lub osobiście na

adres: 
a) Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie
ul. Niepodległości 1
67-400 Wschowa



b) e-mailem z dopiskiem w tytule „Jarmark Wielkanocny,” na adres:  c  kir@wschowa.pl
(karta musi być zeskanowana z podpisami)

§ 4
Wypełnienie karty zgłoszenia wystawcy jest równoznaczne z przyjęciem i podporządkowaniem się
niniejszemu Regulaminowi. 

§ 5
O możliwości wystawienia danego stoiska i o asortymencie decyduje Organizator, który zastrzega
sobie  prawo  do  odmowy  przyjęcia  zgłoszenia  bez  podania  przyczyny.  Organizator  przydziela
Wystawcy numerowane miejsce pod własny stragan. 

§ 6
 Przydział stoisk przez Organizatora   jest ostateczny i nie podlega zmianie. 

§ 7
Organizator nie przewiduje możliwości sprzedawania z samochodów lub pozostawiania 
samochodów na miejscu sprzedaży. Dopuszcza jedynie sprzedaż z aut przystosowanych do 
sprzedaży – mobilny sklep, food-track – ostateczna decyzja należy do Organizatora.

§ 8
Powierzchnia pod stoiska będzie udostępniana bezpłatnie. 

Wystawca   zobowiązany jest do stawienia się w dniu Jarmarku tj. 25 marca 2018 r. do godz. 10.00 i
opuszczenia terenu Jarmarku 25 marca 2018 r. do godz. 18:00. 
Ruch drogowy na terenie jarmarku będzie zamknięty, dopuszcza się jedynie wjazd Wystawców z 
asortymentem w godzinach od 7:00 do10:00 oraz 18:30 do 18:00. 

§ 9
Organizator decyduje o usytuowaniu Wystawcy na Jarmarku.

§ 10
Wystawca jest zobligowany do wyposażenia stoiska w stoliki, krzesła, regały, półki i inne elementy 
niezbędne do ekspozycji we własnym zakresie

§ 11
Wymagany jest estetyczny wygląd każdego stoiska.

§ 12
Wystawca  ma  prawo  do  prowadzenia  reklamy  na  powierzchni  własnego  stoiska  w  zakresie
uzgodnionym z Organizatorem pod warunkiem, że nie zakłóca normalnego toku imprezy. Reklama
poza stoiskiem wymaga pisemnej zgody organizatora.
 

§ 13
Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów p.poż., sanitarnych, ochrony środowiska i 
innych obowiązujących przepisów prawa.

§ 14
Wystawcy zabrania się:
- prowadzenia działalności na terenie Jarmarku, naruszającej dobre obyczaje, godność i uczucia
religijne,  udostępniania  stoiska  osobom  trzecim,  pod  rygorem  natychmiastowego  opuszczenia
terenu Jarmarku, obudowywania powierzchni stoisk.

mailto:dk@slawa.pl


Działalność handlowa może być prowadzona wyłącznie w  wyznaczonych do tego miejscach oraz
po  uiszczeniu  stosownych  opłat  (opłata  miejscowa),  z  poszanowaniem zasad  porządkowych  i  
regulaminów  obowiązujących na terenie Jarmarku. 

§ 15
1. Wszystkie osoby korzystające z Jarmarku i przebywające na jego terenie, zobowiązane są

przestrzegać powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności dotyczące zasad
bezpieczeństwa, ruchu drogowego, jak również prowadzenia działalności handlowej i  go-
spodarczej, w  tym:  przepisów sanitarnych, przeciwpożarowych, BHP oraz do zachowania
ogólnie przyjętych norm współżycia społecznego.

2. Miejsce sprzedaży nie może być odstępowane odpłatnie osobom trzecim, stosownie do po-
stanowień regulaminu w sprawie opłat za handel na Jarmarku.

Sprzedający winni posiadać przy sobie następujące dokumenty:
a)dokument pozwalający stwierdzić tożsamość sprzedającego,
b) dowód uiszczenia opłaty targowej;
c) inne dokumenty wymagane przez przepisy prawa, właściwe dla danego rodzaju działalności.
Dokumenty te sprzedający zobowiązany jest okazywać do kontroli służbom Jarmarku i innym
organom upoważnionym do kontroli na terenie Jarmarku.
3. Wszelkie  kwestie  związane  ze  sprzedażą  produktów,  tj.  prowadzenie  działalności

gospodarczej,  zezwolenia,  podatki,  koncesje,  licencje,  ubezpieczenia i  inne leżą w gestii
Wystawcy. 

§ 16
Wystawca jest zobligowany do:

1. przebywania  lub  pozostawienia  osoby  odpowiedzialnej  na  stoisku  w  godzinach  trwania
Jarmarku,

2. utrzymywania porządku na stoisku oraz wokół niego w trakcie korzystania,
3. przekazania Organizatorowi terenu pod stoisko handlowe  w takim stanie, jakim został mu

on udostępniony, tj. wysprzątany  i oczyszczony z wszelkich dekoracji naniesionych przez
siebie 

4. zabezpieczenia Stoiska handlowego po każdym dniu sprzedaży,
5. przestrzegania bezwzględnie obowiązujących przepisów regulujących sprzedaż oferowanych

produktów oraz stosowanie urządzeń pomiarowych dopuszczonych do obrotu,

§ 17
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

1. eksponaty wystawione na stoisku, za pozostawione rzeczy na stoisku w dzień
2. za uszkodzenia powstałe  na osobie lub mieniu Wystawcy przed,  po i  w trakcie  trwania

Jarmarku,
3. za szkody spowodowane kradzieżą, przerwą w dostawie lub przepięciem prądu i innymi 

przyczynami losowymi.

§ 18
Organizator nie zapewnia depozytu, ani pomieszczeń na przechowywanie przedmiotów należących
do Wystawcy.

§ 19
Ruch kołowy i parkingi
1. Wszystkie osoby przebywające na terenie Jarmarku (piesi i kierujący pojazdami) mają obowiązek
stosowania się do znaków drogowych i przepisów o ruchu drogowym. W szczególności kierujący



pojazdami zobowiązani są do przestrzegania ograniczeń prędkości i kierunku ruchu pojazdów oraz
zobowiązani są zwracać baczną uwagę na 
pieszych.
2. Parkowanie pojazdów może odbywać się wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.

§ 20
Uczestnicy Jarmarku są zobowiązani do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz 
poleceń porządkowych Organizatora  Jarmarku.
Potwierdzeniem przyjęcia zobowiązania jest złożenie podpisu na KARCIE ZGŁOSZENIA 
WYSTAWCY.

§ 21
Podczas trwania Jarmarku w sprawach organizacyjnych i porządkowych decydują polecenia i 
rozstrzygnięcia Organizatora  Jarmarku.

§ 22
Zgłaszający  udział  w  Jarmarku  może  odwołać  swoją  ofertę  uczestnictwa.  Odwołanie  oferty
uczestnictwa w Jarmarku wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności (do dnia 16 marca
2018 roku). Za formę pisemną uważa się list przesłany pocztą, list w formie elektronicznej, a także
oświadczenia przesłanego faksem.

§ 23
Regulamin  może zostać zmieniony w każdym przypadku, gdy nastąpi zmiana przepisów  prawa 
lub zaistnieje konieczność wprowadzenia zmian organizacyjnych przez Organizatora  Jarmarku

§ 24
Regulamin obowiązujący na terenie  Jarmarku dostępny jest  w Centrum Kultury i  Rekreacji  we
Wschowie, podczas imprezy w biurze Organizatora Jarmarku Wielkanocnego zlokalizowanym na
terenie Jarmarku oraz na stronie internetowej www.ckir.wschowa.pl


