
  

 
 

Regulamin 

 I Kiermaszu Wielkanocnego w Jelczu-Laskowicach 

04 kwietnia 2020 r. 

1. Organizator 

Miejsko-Gminne Centrum Kultury 

ul. Oławska 46,  

55-220 Jelcz-Laskowice 

NIP: 912-182-2467 

Osoba do kontaktu: Marzena Niżyńska – instruktor ds. realizacji imprez, tel. 509-618-511 

 

2. Czas trwania Kiermaszu Wielkanocnego. Godziny działalności stoisk 

sobota, 04 kwietnia 2020, godz. 10:00 – 16:00 

 

3. Miejsce Kiermaszu Wielkanocnego 

Centrum Sportu i Rekreacji, Jelcz-Laskowice, ul. Oławska 46 (wewnątrz budynku)  

 

4. Zgłoszenia 

• Udział w kiermaszu jest odpłatny 

• Warunkiem uczestnictwa jest: 

a) zgłoszenie uczestnictwa – podpisaną Kartę uczestnictwa należy przesłać pocztą 

tradycyjną na adres organizatora, drogą elektroniczną: imprezy@mgck-jl.pl, lub 

złożyć osobiście w sekretariacie MGCK do dnia 20 marca 2020 roku.  

b) potwierdzenie rezerwacji stanowiska handlowego przez Organizatora do dnia 

12 marca 2020 (Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia 

uczestnictwa w kiermaszu bez podania przyczyny).  

c) od osób, które zakwalifikowały się do udziału w kiermaszu, wymagane jest 

uiszczenie opłaty: 

-rękodzieło -  w wysokości 50 zł za stoisko 

-artykuły spożywcze - w wysokości 100 zł za stoisko przelewem do 22.03.2020, 

na nr rachunku bankowego podanego w e-mailu potwierdzającym przez 

Organizatora. 

Prosimy nie dokonywać opłat bez otrzymania potwierdzenia udziału w kiermaszu. 

5. Rezygnacje 

Wystawca ma prawo do rezygnacji z udziału w kiermaszu (po pisemnym powiadomieniu 

Organizatora pocztą tradycyjną, drogą elektroniczną: imprezy@mgck-jl.pl lub osobiście                         

w siedzibie Organizatora, nie później niż do 22 marca 2020), jednak uiszczone opłaty nie 

podlegają zwrotowi. W miejsce wystawcy, który zrezygnował z kiermaszu Organizator ma 

prawo zakwalifikować innego wystawcę.  

 

6. Organizacja stoisk, warunki uczestnictwa 

Uczestnikami kiermaszu mogą być firmy, twórcy rękodzieła artystycznego oraz kupcy 

posiadający w swojej ofercie wyroby związane z tematyką wielkanocną, kulturą ludową                           

i rękodziełem. Preferowany asortyment: ozdoby, wypieki cukiernicze, specjały polskiej kuchni 
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świątecznej, artykuły rzemiosła artystycznego, ceramika, 

biżuteria, wyroby z drewna, wikliny, świeczki, zabawki, 

galanteria stołowa etc. 

• Organizator zapewnia Wystawcy stanowisko handlowe (podest o wymiarach: 

szerokość 2m, głębokość 1m, wysokość 1m).  

• W czasie kiermaszu działalność handlową można prowadzić tylko w wyznaczonym 

przez Organizatora miejscu. 

• Wybór lokalizacji stoiska handlowego leży wyłącznie po stronie Organizatora. 

• Uczestnicy kiermaszu organizują swoje stanowiska zgodnie z przepisami BHP. 

• Wystawcy zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku na terenie obiektów 

handlowych, a także na terenie przyległym do użytkowanego.  

• Obowiązuje zakaz wystawiania i reklamy towaru poza wyznaczonym miejscem,  

a także ingerencja w konstrukcję stoiska, w szczególności: wbijania pinezek i gwoździ.  

• Każdy Wystawca wyposaża stoisko w regały i półki we własnym zakresie. 

• Wystawca zobowiązany jest przyozdobić stoisko, wymagany jest estetyczny wygląd 

każdego stanowiska.  

• Wystawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej ilości produktów,  

tak by stoiska pozostały atrakcyjne do końca imprezy oraz przygotowanie 

wystarczającej ilości bilonu do wydawania reszty.  

• Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów p. poż., sanitarnych, ochrony 

środowiska i BHP. 

 

7. Ubezpieczenia 

• Wystawca ubezpiecza przedmiot działalności na koszt własny. 

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towarów przed,  

po i w trakcie trwania kiermaszu. 

• Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, ogniem, warunkami 

atmosferycznym, eksplozją, zalaniem wodą, przerwą w dostawie prądu, wody i innymi 

przyczynami losowymi. 

• Kwestie natury formalno-prawnej związane ze sprzedażą produktów, tj. zezwolenia, 

koncesje, licencje, podatki leżą po stronie Wystawcy. Wszelkimi ewentualnymi karami 

nałożonymi na Organizatora, a wynikającymi z nieprzestrzegania przepisów 

administracyjnych przez Wystawcę zostanie obciążony Wystawca.  

 

8.   Postanowienia końcowe   

• Wystawca wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć wykonywanych w czasie imprezy, do 

celów promocyjnych i reklamowych Organizatora.  

• W przypadku niestosowania się do ustaleń Regulaminu Organizator może usunąć 

Wystawcę bez zwrotów kosztów uczestnictwa. 

• Egzekwowanie regulaminu powierza się Organizatorowi przy udziale Ochrony i Policji.  

 

Akceptuję warunki Organizatora:  

………………………………………………………………………….. 
 

Data i podpis 


