
 

 

 

 

 

 

 

Regulamin 

VI Dobroszyckiego Jarmarku Bożonarodzeniowego 
 

I. Postanowienia ogólne 
 

1. Organizatorem VI Dobroszyckiego Jarmarku Bożonarodzeniowego jest Gminne 

Centrum Kultury im. Anny Sojko, ul. Parkowa 14, 56-410 Dobroszyce,                                      

tel. 71 314 12 89, e-mail: biuro@gckdobroszyce.pl 

2. Głównym celem Jarmarku jest wykreowanie świątecznej atmosfery i scenerii oraz 

stworzenie warunków wystawienniczo-handlowych  dla wytwórców regionalnych 

wyrobów artystycznych i użytkowych, przedmiotów sztuki, kuchni regionalnej, 

produktów spożywczych, a także lokalnych organizacji i przedsiębiorstw. 

 

I. Warunki udziału 

 

1. W  Jarmarku  - w charakterze Wystawcy – udział mogą brać osoby fizyczne, osoby 

prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej, w tym przedsiębiorcy, 

stowarzyszenia, fundacje i organizacje religijne. 

2. Warunkiem udziału jest: 

- dostarczenie wypełnionej karty zgłoszenia do 22.11.2021 drogą e-mailową, pocztą 

tradycyjną lub osobiście do biura Organizatora; 

- akceptacja asortymentu Wystawcy oraz zgoda Organizatora na udział w Jarmarku; 

- potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem oraz jego bezwzględne przestrzeganie; 

- wniesienie opłaty w wysokości 150 zł za stoisko do dnia 30.11.2021 na podane                  

w karcie zgłoszenia konto Organizatora. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wyznaczania konkretnych miejsc określonym 

Wystawcom, zgodnie z koncepcją organizacyjną i warunkami technicznymi Jarmarku. 

4. Liczba stoisk jest ograniczona. 

5. Wystawca nie może bez zgody Organizatora odstąpić  lub udostępnić całego lub 

części stoiska innym wystawiającym, możliwe jest jednak grupowe zgłoszenie udziału 

w Jarmarku poprzez wspólne wynajęcie stoiska. O szczegółach decyduje Organizator. 

6. Wymiary stoiska – domek drewniany – wynoszą 2,5m x 2m otwierane z trzech stron 

(lady +daszki). 

7. Opłata obejmuje wynajęcie stoiska wraz z dostępem do energii elektrycznej. 

8. Wystawcy korzystający z własnego stoiska, muszą podać dokładne jego wymiary. 

 

 



 

II. Przepisy organizacyjne 

 

1. Wystawca odbiera klucz do swojego stoiska od Organizatora w dn. 11.12.2021 r.                

w godzinach 8.00-10.00 i oddaje klucz po zakończeniu Jarmarku w dn. 12.12.2021 r. 

do godz. 22.30 

2. Wystawca zobowiązuje się do prowadzenia działalności  przez cały okres                                 

trwania Jarmarku, czyli w godz. 11.00 – 21.00  w dniach 11-12.12.2021 r. (godziny 

udostępnienia Jarmarku dla Odwiedzających).  Ewentualna zmiana godzin otwarcia 

stoiska przez Wystawcę musi być zgłoszona Organizatorowi. 

3. Bezwzględnym wymogiem stawianym przez Organizatora jest estetyczny wygląd 

stoiska. Wystawcy aranżują stoiska zgodnie z własną koncepcją i na własną 

odpowiedzialność i ryzyko. W przypadkach naruszenia zasad współżycia społecznego 

i bezpieczeństwa innych osób, Wystawca ma obowiązek, na żądanie Organizatora,                 

do usunięcia lub poprawy określonych elementów stoiska. 

4. Organizator udostępnia tylko i wyłącznie stoiska oraz miejsce przeznaczone                        

do ustawienia własnych stoisk. Wszelkie wyposażenie wewnątrz stoisk (stoły, krzesła, 

przedłużacze itp.) Wystawca zapewnia sobie we własnym zakresie. 

5. Dojazd samochodem do stoiska w celu załadunku i wyładunku towaru będzie możliwy 

jedynie poza godzinami otwarcia dla odwiedzających.  

6. Obowiązuje całkowity zakaz parkowania pojazdów na terenie Jarmarku (Rynek                    

w Dobroszycach). 

7. Całkowitą odpowiedzialność prawną za asortyment sprzedawany na poszczególnych 

stoiskach, rozliczenia, pozwolenia, koncesje itp. ponosi Wystawca. 

8. Asortyment sprzedawany na stoisku Wystawcy musi być zgodny z podanym                  

w karcie zgłoszeniowej. Nie można bez zgody Organizatora sprzedawać asortymentu 

nie wpisanego w kartę zgłoszenia. 

9. Usługi ochroniarskie świadczone będą przez Organizatora 24 h na dobę w czasie 

trwania Jarmarku. Personel ochrony zatrudniony jest w celu patrolowania                                   

i zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania porządku publicznego  na terenie 

Jarmarku w czasie jego trwania, a  w godzinach nocnych (22.00 – 08.00) zatrudnieni 

będą stróże nocni. 

10. Dostęp do energii elektrycznej będzie umożliwiony od godz. 8.00 – 22.30 w dniach 

11-12.12.2021 r. 

11. Wystawca ponosi odpowiedzialność  za uszkodzenia stoiska powstałe w trakcie 

Jarmarku z winy Wystawcy. Obowiązuje całkowity zakaz ingerowania                         

w konstrukcję stoiska – wbijania gwoździ, wkręcania wkrętów, używania zszywaczy 

itp. 

12. Wystawca zobowiązuje się do przekazania stoiska po zakończeniu Jarmarku w takim 

stanie, w jakim go przejął. 

13. Wystawca nie może emitować na stoisku żadnej indywidualnej muzyki. 

14. Wystawcy zobowiązani są do nadzorowania własnych stoisk. 

15. Wystawcy ubezpieczają się we własnym zakresie i na własny koszt (jeśli wyrażają 

taką chęć). 

16. W czasie Jarmarku dozwolone jest robienie zdjęć i filmowanie ekspozycji 

poszczególnych Wystawców w celach promocyjnych, przez media oraz w celach 

dokumentacji  imprezy przez Organizatora, który zdjęcia umieszczać będzie na swoich 

stronach internetowych (www.gckdobroszyce.pl), mediach społecznościowych 

(www.facebook.pl/GCKDobroszyce) oraz na stronie Gminy Dobroszyce 



(www.dobroszyce.pl i www.facebook.com/GminaDobroszyce), na co Wystawcy 

wyrażają zgodę poprzez uczestnictwo  w Jarmarku. 

 

III. Postanowienia końcowe 

 

1. W przypadku braku stosowania się do ustaleń Regulaminu, Organizator może 

zabronić otwarcia stoiska przez Wystawcę. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia mienia lub odwołanie 

Jarmarku z powodu zdarzeń losowych (wichura, śnieżyca, ekstremalnie niska 

temperatura, obostrzenia i wytyczne w związku z panedmią covid-19). W przypadku 

odwołania Jarmarku z w/w przyczyn losowych, Organizator zwróci Wystawcy kwotę 

wpłaconą Organizatorowi za wynajęcie stoiska. 

3. W przypadku niepojawienia się wystawcy lub rezygnacji ze stoiska bez uprzedniego 

poinformowania Organizatora przynajmniej 3 dni przed rozpoczęciem Jarmarku, koszt 

wynajęcia stoiska nie będzie zwrócony Wystawcy. 

4. Wszystkie spory mogące wynikać z braku porozumienia rozstrzygać będzie sąd 

właściwy dla siedziby Organizatora według polskiego prawa. 

 

 

 

Potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem  

VI Dobroszyckiego Jarmarku Bożonarodzeniowego 

i zobowiązuję się do jego przestrzegania 

 

 

 

…..………………………………………………. 

pieczątka i podpis lub czytelny podpis Wystawcy 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/GminaDobroszyce/

