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REGULAMIN ORGANIZACYJNY 

Imprezy „Jarmark Wielkanocny ” 

 

§ 1 

Organizator, miejsce imprezy, zakres 

 

1. Organizatorem imprezy „Jarmark Wielkanocny” jest  Kętrzyńskie Centrum Kultury.  

2. „Jarmark Wielkanocny” odbędzie się w dniach  9 – 10  kwietnia 2022 r.                      

w godzinach:  

09.04.2022r. – 10.00 - 16.00 

10.04.2022r. – 10.00 - 16.00 

na Placu Piłsudskiego 1 w Kętrzynie 

3. Zakres imprezy: 

09.04.2022r.: (sobota) 

1. Kiermasz regionalnych produktów spożywczych i rękodzieła 

10.04.2022r.: (niedziela) 

1. Kiermasz regionalnych produktów spożywczych i rękodzieła 

 

§ 2 

Stoiska reklamowo - handlowe 

Warunki uczestnictwa 

 

1. Wystawcą może być osoba prawna lub fizyczna, prezentującą ofertę zgodnie                                          

z zakresem tematycznym imprezy realizowanej przez Kętrzyńskie Centrum Kultury. 

2. Udział w Jarmarku jest płatny:  

- rękodzieło 30 zł/dziennie 

- art. spożywcze 80 zł/dziennie 

Opłata pobierana będzie każdego dnia Jarmarku Wielkanocnego w godzinach porannych przez osobę 

wyznaczoną przez organizatora.  

3. Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest dostarczenie do Organizatora karty zgłoszenia                        

do dnia 01 kwietnia 2022r., celem rezerwacji stoiska.  

4. O przyjęciu zgłoszenia i lokalizacji stoiska wystawowego decyduje kolejność wpływu kart 

zgłoszeń. W razie nie przyjęcia zgłoszenia udziału, Wystawcom nie przysługują roszczenia z tego tytułu.  
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5. Organizator udostępnia 20 stoisk wystawienniczych o wymiarach 1.5m x 2,0 m powierzchni 

wystawowej 3,0m²  każde.   

6. Rezygnacja z udziału wymaga powiadomienia Organizatora co najmniej 4 dni  przed imprezą. 

7. Wystawca zostanie obciążony kosztami transportu ustawienia stoiska                                            

w przypadku nie poinformowania Organizatora o rezygnacji z udziału w imprezie.  

 

§ 3 

Stoiska i wystawcy 

 

1. Lokalizacja stoiska reklamowego wynika z kolejności zgłoszeń oraz warunków organizacyjno- 

technicznych terenu imprezy 

2. Stoisko reklamowe udostępniane jest Wystawcy odpłatnie : 

- rękodzieło 30 zł/ dziennie 

- artykuły spożywcze 80 zł/ dziennie 

3. Wystawca zajmuje stoisko wystawiennicze, zgodnie z przydzielonym przez Organizatora 

numerem.  

4. Stoiska dostępne będą dla Wystawców w dniu imprezy od godziny 09.00. Nie wcześniej!!! 

5. Wystawca jest zobowiązany do przygotowania stoiska jedną godzinę przed rozpoczęciem się 

imprezy „Jarmark Wielkanocny”.   

6. Wystawca może urządzić swoje stoisko wyłącznie na powierzchni wskazanej przez 

Organizatora. Wszelkie eksponaty, dekoracje, itp. powinny znajdować się w obrębie stanowiska.  

7. Zagospodarowanie stanowiska należy dokonać w taki sposób, aby nie spowodować zniszczeń 

stoiska oraz stoisk innych Wystawców. Zabrania się umieszczania na ścianach stoiska eksponatów lub 

materiałów reklamowych za pomocą techniki, która spowoduje ich trwałe zniszczenie, w tym: 

wyklejania ścian foliami samoprzylepnymi, malowania,  wkręcania, przybijania do ścian stoiska, itp.  

8. Wszelkie szkody powstałe w wyniku użytkowania stoiska  wystawienniczego pokrywa 

Wystawca  

9. Stoisko Wystawcy może zajmować tylko jedna firma (wystawca nie może oddać stanowiska 

wystawienniczego w całości lub części osobom trzecim).  

10. Na stoisku mogą być prezentowane wyłącznie artykuły określone w zgłoszeniu.  

11. Eksponaty, towary wystawiennicze nie mogą być umieszczone w ciągach komunikacyjnych 

przylegających do stoiska, a pokazy nie mogą utrudniać lub uniemożliwiać bezpiecznego poruszania się 

wystawców, publiczności ani naruszać ich spokoju.  
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12. Za towar wystawienniczy, za ich właściwe zabezpieczenie, a także za spełnienie wszelkich 

wymaganych norm i posiadanie niezbędnych certyfikatów i atestów odpowiedzialny jest wyłącznie 

Wystawca.  

13. Sprzedaż wyrobów oraz artykułów żywnościowych – wszelkie odpowiednie zezwolenia 

oraz wymagane badania  są  po stronie Wystawcy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 

ich brak oraz za nieprzestrzeganie wymaganych przepisów związanych z handlem art. 

spożywczymi przez użytkowników stoisk. Wystawca ponosi wszelką odpowiedzialność za 

sprzedaż produktów, wyrobów podczas imprezy.  

14. Wystawca ponosi wszelkie koszty ewentualnych szkód wyrządzonych przez niego samego oraz 

osoby w jakikolwiek sposób z nim związane. Ponadto Wystawca bierze na siebie odpowiedzialność za 

towary, sprzęt pozostawione na stoisku.  

15. Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania na stoisku wszelkich przepisów bhp, 

handlowych, sanitarnych, zdrowotnych, ppoż., innych.  

16. Sprzątanie stoiska powinno rozpocząć się nie wcześniej jak godzina przed zakończeniem 

Jarmarku w danym dniu. 

17. Po zakończeniu imprezy Wystawca zobowiązany jest pozostawić stanowisko w takim stanie 

jakim go objął.  

18.  Wystawca jest zobowiązany do przywrócenia zajmowanej powierzchni wystawowej do 

pierwotnego stanu. W przypadku pozostawienia śmieci lub zniszczenia nawierzchni na stoisku 

Organizator zleci sprzątanie*/ lub naprawę stanowiska na koszt Wystawcy wyspecjalizowanej firmie. 

19. Wystawca ma prawo reklamowania swoich towarów wyłącznie na terenie własnego stoiska. 

Umieszczenie reklamy poza stoiskiem wymaga zgody organizatora. 

 

§ 4 

Przepisy organizacyjne i porządkowe 

 

1. Parkowanie dozwolone jest wyłącznie na parkingu i w miejscu dozwolonym przez 

Organizatora.  

2. Z uwagi na bezpieczeństwo uczestników i zwiedzających zabrania się parkowania pojazdów                     

w wewnętrznych ciągach komunikacyjnych. 

3. Wjazd samochodów na tereny wystawowe w czasie godzin trwania Jarmarku Wielkanocnego 

czyli 10.00 - 16.00 jest zabroniony. 

4. Organizator nie zapewnia ochrony mienia podczas imprezy. 
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5. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane przez odwiedzających w czasie trwania 

imprezy, w tym także spowodowane kradzieżą oraz za szkody spowodowane ogniem lub innymi 

zdarzeniami losowymi.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do filmowania i fotografowania imprezy, osób, stoisk oraz 

korzystania z tych materiałów do celów własnych i marketingowych, bez zobowiązań wobec 

Wystawców i osób trzecich.  

7. Organizator nie wyraża zgody na reklamowanie firm, usług i produktów niezwiązanych z 

tematyką imprezy, w tym także materiałów reklamowych zarówno w wersji drukowanej jak i 

elektronicznej.  

 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

 

1. Przesłanie  karty zgłoszenia udziału w imprezie „Jarmark Bożonarodzeniowy” oznacza 

przyjęcie warunków niniejszego regulaminu przez Wystawcę.  

2. W ramach obowiązujących przepisów Organizator ma prawo wydawania poleceń, 

obowiązujących wszystkich obecnych na terenie wystawowym.  

 

 

 

 

 

                                                                                          Organizatorzy 

 


