
Regulamin Jarmarku Świątecznego` 2021 w Chełmku

1. Jarmark  Świąteczny,  zwany  w  dalszej  części  Regulaminu  „Jarmarkiem”,  organizowany
jest w dniu  17 grudnia 2021 r., w godz. od 10.00 do 18.00 na Placu Wolności przed Biblioteką
Publiczną MOKSiR w Chełmku.

2. Organizatorem Jarmarku jest Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku.
3. Współorganizatorami Jarmarku są : Burmistrz Chełmka – Andrzej Saternus, Biblioteka Publiczna

MOKSiR w Chełmku,  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku, Stowarzyszenie Aktywni +
oraz Srebrny Klub Seniora w Bobrku.  

4. Każdy  Wystawca  zainteresowany  udziałem  w  Jarmarku  powinien  przesłać  do  Organizatora
wypełnioną Kartę Zgłoszenia. Karta Zgłoszenia oraz Regulamin Jarmarku dostępne są na stronie
internetowej  www.moksir.chelmek.pl.  Po  wypełnieniu  Karty  Zgłoszenia  należy  ją  przesłać
najpóźniej  do dnia 13 grudnia 2021 r. na adres poczty  elektronicznej:  biblioteka@chelmek.pl
lub dostarczyć do Biblioteki Publicznej MOKSiR w Chełmku, ul. Aleja Parkowa 16. Przesłanie Karty
Zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu Jarmarku. 

5. Przesłana do Organizatora Karta Zgłoszenia nie uprawnia do udziału w Jarmarku. O przyjęciu
Wystawcy  do  udziału  w  Jarmarku  decyduje  Organizator  biorąc  pod  uwagę  oferowane
do sprzedaży produkty zgodne z charakterem i celem Jarmarku. Przyjęcie do udziału w Jarmarku
lub odmowa zostaje potwierdzona przez Organizatora telefonicznie lub e-mailem. 

6. Za udział Wystawców w Jarmarku nie będą pobierane opłaty .    
7. W  trakcie  Jarmarku  preferowana  będzie  sprzedaż  produktów  o  charakterze  okazjonalnym

oraz świątecznym, takich jak: 
a)  Artykuły  przemysłowe:  m.in.  ceramika  artystyczna,  zabawki,  artykuły  świąteczne  (w  tym
ozdoby  choinkowe),  wyroby  regionalne,  pamiątki,  ozdoby,  rękodzieło,  kosmetyki,  galanteria
skórzana, biżuteria, wyroby własne, itp. 
b)  Artykuły  spożywcze:  m.in.  wyroby  regionalne,  wypieki  świąteczne,  ryby,  sery,  pieczywo,
słodycze, miody, itp. 

8. Każdemu Wystawcy miejsce do handlowania zostanie przypisane przez Organizatora przed datą
rozpoczęcia Jarmarku i dokładnie wskazane w dniu jego rozpoczęcia. 

9. Parkowanie  pojazdów  w  czasie  trwania  Jarmarku  możliwe  jest  w  miejscach  do  tego
wyznaczonych. 

10. Handel  odbywa  się  w  namiotach  własnych.  Wyjątek  stanowią  stoiska  z  choinkami  (żywymi
lub  sztucznymi),  których  sprzedaż  odbywa  się  w  wyznaczonym  przez  Organizatora  miejscu
oraz stoiska zewnętrzne zaakceptowane przez Organizatora. 

11. Wystawca zobowiązany jest do: 
• prowadzenia  działalności  handlowej  i  wystawienniczej  w  okresie  i  godzinach  wskazanych

w punkcie 1,
• przestrzegania obowiązujących przepisów p-pożarowych, BHP, ochrony środowiska, 
• utrzymania porządku i czystości na stoisku oraz w jego bezpośrednim otoczeniu w trakcie trwania

Jarmarku oraz po jego zakończeniu, wywóz śmieci we własnym zakresie,
• przebywania lub pozostawienia osoby odpowiedzialnej na stoisku w godzinach trwania Jarmarku,
• przestrzegania  bezwzględnie  obowiązujących  przepisów  regulujących  sprzedaż  oferowanych

produktów oraz stosowanie urządzeń pomiarowych dopuszczonych do obrotu. 
• odśnieżania  dachu  stoiska  handlowego  i  powierzchni  przed  stoiskiem  na  wypadek  silnych

opadów śniegu.
12. Wystawcy zabrania się: 
• prowadzenia działalności na terenie Jarmarku, naruszającej porządek i spokój publiczny, dobre

obyczaje i uczucia religijne, 
• udostępniania  stoiska  handlowego  lub  przydzielonego  miejsca  osobom  trzecim  bez  zgody

Organizatora, 
• obudowywania i plakatowania powierzchni stoiska handlowego bez zgody Organizatora, 
• używania otwartego ognia, 
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• sprzedaży podróbek produktów oraz produktów na które nie posiada zezwoleń,
• sprzedaży narkotyków, środków psychotropowych oraz produktów pirotechnicznych, 
• zamykania stoiska handlowego w obowiązujących godzinach otwarcia jarmarku. 
13. W przypadku prezentacji  przez Wystawcę stoiska lub asortymentu innego niż  zadeklarowane

w  Karcie  Zgłoszenia  Wystawcy  oraz  przedstawionego  na  zdjęciu  Organizator  zastrzega  sobie
prawo  do  odmowy  uczestnictwa  w  Jarmarku  bez  zwrotu  kosztów  poniesionych  na  jego
organizację.

14. Kwestie natury formalno-prawnej związane ze sprzedażą produktów, tj.  zezwolenia,  koncesje,
licencje,  podatki  leżą  wyłącznie  po  stronie  Wystawcy.  Jednocześnie  każdy  Wystawca  winien
ubezpieczyć swoją działalność w tym posiadane mienie we własnym zakresie i  na swój koszt.
Wszelkimi  ewentualnymi  karami  nałożonymi  na  Organizatora  a  wynikającymi
z nieprzestrzegania obowiązujących przepisów  przez Wystawcę  zostanie obciążony Wystawca. 

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: 
• produkty przechowywane na stoisku, 
• eksponaty wystawione na stoisku, 
• za uszkodzenia powstałe na osobie lub mieniu Wystawcy przed, po i w trakcie trwania  Jarmarku, 
• za szkody powstałe na osobie lub mieniu Wystawcy spowodowane kradzieżą oraz zdarzeniami

losowymi takimi jak wichura, deszcze, śnieg, mróz, ogień, eksplozje, zalanie wodą, a także szkody
wynikłe z przerwy w dostawie prądu. 

• za szkody powstałe na osobie lub mieniu uczestników Jarmarku powstałe w wyniku okoliczności,
za które odpowiada Wystawca. 

16. Za  nie  przestrzeganie  niniejszego  Regulaminu  Organizator  może  żądać  natychmiastowego
opuszczenia Jarmarku. 

17. W celu zachowania porządku oraz prawidłowej organizacji Jarmarku Wystawcy są zobowiązani
do stosowania się do poleceń porządkowych Organizatora. 

18. Podczas  trwania  Jarmarku  w  sprawach  organizacyjnych  i  porządkowych  decyzje  podejmuje
Organizator. 

19. Wystawca zobowiązuje się do odpowiedniego dla rodzaju stoiska stosowania aktualnych na czas
odbywania  Jarmarku  wytycznych  dla  organizatorów  targów  w  trakcie  epidemii  COVID-19  
w Polsce. 

20. Wystawca  zobowiązany  jest  do  zapewnienia  środków  ochrony  dla  własnego  stoiska  oraz
zapewnić  środki  ochrony  osobistej  dla  pracowników/osób  świadczących  usługi  (maseczki,
rękawice jednorazowe) i preparatów do dezynfekcji rąk. 

21. Wystawca lub jego pracownik,  który mógł  narazić  się  na zakażenie SARS-CoV-2 lub wykazuje
objawy  zakażenia  powinien  niezwłocznie,  telefonicznie  zgłosić  ten  fakt  do  Organizatora
i  powiadomić  stację  epidemiologiczną,  do  czasu  badania  i  decyzji  winien  się  wstrzymać
od uczestniczenia w Jarmarku. 

22. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Jarmarku w każdym czasie, w szczególności w razie
zmiany sytuacji epidemicznej na terenie województwa małopolskiego. 

23. W razie odwołania Jarmarku, Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu na rzecz Wystawców
jakichkolwiek kosztów poniesionych w związku z planowanym uczestnictwem w Jarmarku. 

24. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób przed i po Jarmarku oraz w godzinach
jego otwarcia. 

25. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. 
26. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  Regulaminem  i  umową  uczestnictwa  w  Jarmarku

(Karta Zgłoszenia Wystawcy) mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, zaś wszelkie spory
będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Organizatora. 


