
REGULAMIN JARMARKU BOŻONARODZENIOWEGO

RYBNIK 29.11.2019 – 23.12.2019r

1. Stoisko handlowe będzie udostępnione Uczestnikowi na podstawie zawartej z Organizatorem
umowy.

2. O wyborze stoiska handlowego przydzielonego Uczestnikowi decyduje Organizator.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji stoiska handlowego, zmiany jego 
powierzchni oraz rodzaju.

4. Podłączenie domków do zasilania leży po stronie Organizatora.

5. Stoiska handlowe wyposażone będą w dostęp do gniazda elektrycznego o max. Mocy 
1000WAT.

6. Zwiększenie zapotrzebowania na przydział mocy będzie możliwy jedynie po wcześniejszym 
uzgodnieniu z Organizatorem.

7. Urządzenia elektryczne podłączone do zasilania w stoisku handlowym muszą być w pełni 
sprawne. Organizator zastrzega sobie prawo do kontroli sprzętu elektrycznego podłączonego 
do zasilania w stoisku handlowym. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wynikających
z posiadania uszkodzonego lub z innych powodów nienadającego się do użycia sprzętu 
elektrycznego Organizator ma prawo wymagać od Uczestnika usunięcia usterki lub 
całkowitego usunięcia sprzętu elektrycznego, w razie nie zastosowania się Uczestnika do 
zaleceń Organizatora, Organizator ma prawo do tymczasowego zamknięcia stoiska 
Uczestnika do chwili usunięcia usterki.

8. Uczestnik ma prawo do reklamowania swojego stoiska oraz produktów podczas Jarmarku

9. Każde stoisko handlowe powinno zostać wyposażone przez Uczestnika w gaśnicę proszkową 
o poj. 2kg o symbolu ABC.

10. Uczestnik zobowiązany jest przekazać stoisko po zakończeniu Jarmarku w takim stanie w 
jakim zostało mu przekazane przez Organizatora.

11. Zaopatrzenie stoiska handlowego może się odbywać wyłącznie do godz. 11.00 oraz po godz. 
18.00

12. Uczestnik jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia Organizatorowi o wszelkich 
zauważonych uszkodzeniach stoiska handlowego lub o włamaniach.

13. Uczestnik zobowiązany jest  do:

* Prowadzenia handlu w godzinach i dniach wskazanych przez Organizatora tj. poniedziałek 
-czwartek 10.00 do 18.00 , piątek-niedziela 10.00 do 20.00 z możliwością przedłużenia.

* Zabezpieczenie stoiska handlowego po każdym zakończonym dniu handlu (wyłączenie   
oświetlenia, wyłączenia wszelkiego rodzaju urządzeń elektrycznych poza urządzeniami 
chłodniczymi przed zamknięciem domku)

* Utrzymanie porządku na stoisku handlowym oraz w jego obrębie

* Wyposażenie stoiska handlowego w półki, regały leży po stronie Uczestnika



* Umieszczenia w czasie trwania Jarmarku na stoisku handlowym osoby odpowiedzialnej za 
stoisko

* Pokrycia wszelkich kosztów napraw, uszkodzeń lub zakup nowych elementów stoiska 
handlowego powstałych w czasie korzystania z stoiska handlowego

* Przestrzegania bezwzględnie przepisów regulujących sprzedaż oferowanych produktów 
oraz stosowanie urządzeń pomiarowych dopuszczanych do obrotu.

• Dekoracje umieszczone na stoisku handlowym powinny być estetyczne, czyste. Towar
powinien być wyeksponowany w estetycznych koszach lub opakowaniach.

• Uczestnik zobowiązany jest do udekorowania wynajmowanego domku z zewnątrz.

• Uczestnik zobowiązany jest do wpłaty pierwszej raty w wysokości min.50% kwoty 
wynajmu za wynajem domku na podstawie wystawionej faktury  w podanym terminie jednak
nie później niż do dnia 15.10.2019 oraz pozostałej kwoty do 04.11.2019.Brak wpłaty w 
podanych terminach jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w jarmarku. Wpłacona 
kwota nie podlega zwrotowi.

      14. Uczestnikowi zabrania się:

* Prowadzenia handlu naruszającego porządek Jarmarku, spokój publiczny, poglądy religijne 
oraz dobre obyczaje.

* Obudowywanie stoiska handlowego oraz rozwieszanie plakatów na płycie rynku bez zgody 
Organizatora.

* Ingerowania w instalacje elektryczną zawartą w stoisku handlowym, zmian konstrukcji 
stoiska, wkręcania wkrętów, wbijania gwoździ, zszywek, przyklejania naklejek w konstrukcje 
domku

* Używania otwartego ognia w stoiskach handlowych

* Sprzedaż produktów na które uczestnik nie posiada zezwolenia

* Nocowanie na terenie stoiska handlowego

* Sprzedaż narkotyków, dopalaczy, środków psychotropowych oraz produktów 
pirotechnicznych

* Zamykanie stoiska handlowego w czasie trwania Jarmarku 

* Parkowania samochodów na płycie rynku

     15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

*  Produkty znajdujące się na stoiskach handlowych

* Eksponaty i dekoracje pozostawione na stoiskach handlowych

• Za uszkodzenia powstałe na osobach lub mieniu Uczestnika spowodowane kradzieżą 
lub zdarzeniami losowymi takimi jak wiatr, deszcz, śnieg, ogień, zalanie wodą oraz za szkody 
wynikające w przerwie w dostawie prądu

               * Organizator nie zapewnia parkingu.



     16. W razie rezygnacji przez Uczestnika z handlu w czasie trwania Jarmarku, Uczestnikowi nie          
należy się zwrot kosztów i opłat poniesionych w związku z zadeklarowaniem się uczestnictwa 
w Jarmarku. Organizator ma prawo do przekazania stoiska handlowego innemu Uczestnikowi
w razie rezygnacji wcześniejszego Uczestnika.

     17. Nie przestrzeganie powyższego Regulaminu może skutkować decyzją Organizatora o 
natychmiastowym opuszczeniu stoiska handlowego przez Uczestnika oraz rozwiązanie 
umowy pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.

18. Kaucja wpłacona przez Uczestnika nie jest opodatkowana i w razie nie wykrycia przez 
Organizatora uszkodzeń w stoisku handlowym, kaucja zostaje zwrócona. Kwota kaucji wynosi
odpowiednio za domek 2,4/2,0m 500,00zł i za domek 4,8/2,0 1000,00zł

     19. Celem zachowania porządku w czasie trwania Jarmarku, Uczestnicy są zobowiązani do 
stosowania się do zaleceń Organizatora.

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

    21. Organizator zastrzega sobie prawo do kontroli stoiska handlowego w obecności ochrony i 
pracownika Uczestnika.

22. Ochrona Jarmarku polega na ochronie mienia stanowiącego wyłącznie wyposażenie 
Jarmarku.

23. Organizator nie zapewnia ochrony podczas trwania Jarmarku,teren podlega monitoringowi 
miejskiemu Straży Miejskiej. 

    23. Regulamin stanowi integralną część Umowy.

TELEFONY KONTAKTOWE:

Organizator :

Dariusz Węzik 507 161 129

Dyżurny Elektryk:

…………………………………………

Ochrona:

………………………………………….

  


