REGULAMIN VIII JARMARKU BOŻONARODZENIOWEGO
Pniewy, 9 grudnia 2018 roku
§ 1.
1. VIII Jarmark Bożonarodzeniowy, zwany dalej „Jarmarkiem” jest imprezą wystawienniczo – handlową dla
wytwórców regionalnych wyrobów i przedmiotów użytkowych oraz artystycznych i naturalnych produktów
spożywczych, a także dla sprzedawców asortymentu o charakterze świątecznym (np. ozdób choinkowych,
świec, opłatków itp.).
2. Organizatorem Jarmarku, zwanym dalej „Organizatorem” jest Gmina Pniewy oraz Biblioteka Publiczna Miasta
i Gminy Centrum Kultury Pniewy.

§ 2.
Jarmark jest organizowany w dniu 9 grudnia 2018 roku w Hali Sportowo – Widowiskowej w Pniewach
w godzinach: od 14.00 do 18.00.
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§ 3.
Osoba, bądź firma chcąca wystawiać swoje produkty, zobowiązana jest do przesłania wypełnionej Karty
Zgłoszenia Wystawcy dostępnej na stronie internetowej Gminy Pniewy, pod adresem www.pniewy.wlkp.pl
Kartę należy przesłać najpóźniej do dnia 3 grudnia 2018 roku:

a. korespondencyjnie na adres: Urząd Miejski Pniewy, Biuro Promocji, ul. Dworcowa 37, 62-045 Pniewy
b. e-mailem: redakcja@pniewy.wlkp.pl
3.
4.

5.
6.
7.

O możliwości wystawienia danego stoiska decyduje Organizator, który zastrzega sobie prawo do odmowy
przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.
Preferowane będą stoiska o charakterze świątecznym, w których prowadzona będzie sprzedaż m.in. takiego
asortymentu jak:
 ceramika artystyczna,
 zabawki,
 dzbany, wazy, kubki i inne naczynia z nadrukami,
 wyroby regionalne,
 bombki, łańcuchy, oświetlenie i inne ozdoby choinkowe,
 stroiki, świece, opłatki,
 choinki sztuczne,
 pamiątki, ozdoby, rękodzieło,
 kosmetyki, perfumy
 galanteria skórzana,
 biżuteria,
 artykuły spożywcze w tym: słodycze (cukierki, lizaki, czekolady, owoce i orzechy: suszone, prażone,
w polewach, w czekoladzie), drobne przekąski, potrawy i wyroby regionalne (miód, placki, szynki
wędzone, kiełbasy, sery, itp.), wypieki świąteczne (pierniki, keksy, babki, ciasteczka kruche,itp.),
 inny asortyment zaakceptowany przez Organizatora.
Stoiska będą udostępniane bezpłatnie.
Stoiska będą udekorowane przez Organizatora.
Pobór mocy prądu dla stoisk jest ograniczony.
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Organizator nie wyraża zgody na sprzedaż produktów tzw. małej gastronomii np. dań na ciepło, pieczonych
kurczaków, hamburgerów, zapiekanek, hot-dogów itp.

§ 4.
Wystawcy zabrania się:
1. prowadzenia działalności na terenie Jarmarku, naruszającej dobre obyczaje, godność i uczucia religijne,
2. udostępniania stoiska osobom trzecim, pod rygorem natychmiastowego opuszczenia terenu Jarmarku,
3. obudowywania i plakatowania powierzchni stoisk,
4. używania na stoiskach urządzeń elektrycznych i otwartego ognia,
5. sprzedaży podróbek produktów oraz produktów, na które Wystawca nie posiada licencji,

§ 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 na stoisku oraz wokół niego w trakcie korzystania,
3. przekazania Organizatorowi stoiska w takim stanie, jakim został mu on udostępniony, tj. wysprzątany
i oczyszczony z wszelkich dekoracji naniesionych przez siebie,
4. wyposażenia stoiska w regały, półki i inne elementy niezbędne do ekspozycji asortymentu we własnym
zakresie,
5. pokrycia kosztów naprawy lub zakupu uszkodzonych lub zaginionych elementów stoiska,
6. ubezpieczenia działalności na własny koszt i ryzyko.
§ 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, przerwą w dostawie lub przepięciem prądu i innymi przyczynami
losowymi.
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§ 8.
Uczestnicy Jarmarku są zobowiązani do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz poleceń
porządkowych obsługi Jarmarku.
Potwierdzeniem przyjęcia zobowiązania jest złożenie podpisu na KARCIE ZGŁOSZENIA WYSTAWCY.

§ 9.
Podczas trwania Jarmarku w sprawach organizacyjnych i porządkowych decydują polecenia i rozstrzygnięcia
Kierownika Jarmarku.
§ 10.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub straty eksponatów, a także wypadki losowe
uczestników Jarmarku zaistniałe podczas jego trwania.
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