
Regulamin Jarmarku Świętojańskiego – INOWROCŁAW - 2016r. 

I. ORGANIZATOR 

Organizatorem konkursu jest Wojewódzki Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych 
w Bydgoszczy przy współpracy z  KCK i Powiatem  Inowrocławskim. 

II. MIEJSCE 

Jarmark Świętojański organizowany jest w dniu 25.06.2016r. w Inowrocławiu w Parku 
Solankowym  przed muszlą koncertową, w godzinach od 12.00 do 18.00 dla KGW i 
wystawców z obszarów wiejskich. 

III. SPRAWY ORGANIZACYJNE 

1. Wystawca zwany dalej „uczestnikiem” zainteresowany udziałem w Jarmarku powinien 
uzgodnić z Organizatorem warunki i zasady oraz profil stoiska wysyłając kartę zgłoszenia 
na adres organizatora. 

2. Przesłana Karta Zgłoszenia stanowi podstawę zawarcia umowy z Wystawcą.  
3. W trakcie Jarmarku preferowana będzie sprzedaż produktów i wyrobów o charakterze 

tradycyjnym regionalnym, związanych z kultura kujawską. 
4. Rodzaj oferowanych na Stoisku handlowym produktów musi być zgodny z wpisanymi do 

Karty Zgłoszenia oraz uwzględnionych w umowie. 
5. Przekazanie stoisk handlowych nastąpi w dniu 25.06.2016r. około godziny 11.00. 

Wystawca zobowiązany jest przekazać stoisko handlowe w stanie jakim zostało mu 
przekazane przez Organizatora. 

6. Stoisko w postaci namiotu o wymiarach 2 x 3 m  wyposażone jest w stół i 4 krzesła.  
Istnieje możliwość podłączenia do energii elektrycznej o mocy max 2 kW (230V) 
przedłużaczem z rozprowadzonej sieci nn. 

7. Uczestnik zobowiązany jest do: 

• utrzymania porządku na Stoisku, w jego bezpośrednim otoczeniu oraz po jarmarku 

• przebywania lub pozostawienia osoby odpowiedzialnej na stoisku w godzinach 
trwania Jarmarku 

• pokrycia kosztów naprawy lub zakupu uszkodzonych lub zaginionych elementów 
stoiska handlowego 

8. Uczestnikowi 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 Stoisk handlowych bez zgody 
Organizatora, 

• sprzedaży napojów alkoholowych, narkotyków oraz środków psychotropowych i 
produktów pirotechnicznych. 

9. Kwestie natury formalno-prawnej związane ze sprzedażą produktów, tj. zezwolenia, 
koncesje, licencje, podatki leżą wyłącznie po stronie Wystawcy.  

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: 
produkty przechowywane na Stoisku handlowym, eksponaty wystawione na Stoisku za 
uszkodzenia powstałe na osobie, a także osób współpracujących lub mieniu Uczestnika 
przed - po oraz w trakcie Jarmarku. 

11. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z Jarmarku, Uczestnikowi nie przysługuje 
zwrot kosztów i opłat poniesionych przez Uczestnika w związku z uczestnictwem w 
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Jarmarku. Jednocześnie Organizator uprawniony jest do przekazania Stoiska 
handlowego na rzecz innego zainteresowanego przedsiębiorcy lub Uczestnika.  

12. Nie przestrzeganie niniejszego Regulaminu stanowić będzie przyczynę rozwiązania 
przez Organizatora Umowy najmu Stoiska handlowego oraz żądania natychmiastowego 
opuszczenia Jarmarku i zapłaty kar umownych wskazanych w umowie najmu. 

13. Celem zachowania porządku oraz prawidłowej organizacji Jarmarku,  Uczestnicy są 
zobowiązani do stosowania się do poleceń osób porządkowych Organizatora Jarmarku 

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

15. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy najmu Stoiska handlowego.  
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