REGULAMIN DLA WYSTWACÓW JAWORSKIEGO JARMARKU
BOŻONARODZENIOWEGO 2022
Termin imprezy: 15 - 17 grudzień 2022
Miejsce imprezy: Rynek w Jaworze
Organizator imprezy: Jaworski Ośrodek Kultury
1. Wystawcy zgłaszają swoje uczestnictwo w Imprezie dostarczając formularz zgłoszeniowy na
adres pocztowy: Jaworski Ośrodek Kultury, ul. Rynek 5, 59-400 Jawor lub na adres e-mail:
sekretariat@jok.jawor.pl terminie do 30 listopada 2022r. (liczy się data dostarczenia do siedziby
organizatora). Organizator zastrzega sobie możliwość skrócenia terminu zgłoszeń oraz do przyjęcia
zgłoszeń po terminie w przypadku posiadania wolnych miejsc wystawienniczych.
2.
Liczba miejsc wystawienniczych jest ograniczona. O przyznaniu miejsca handlowego
decyduje:
a) kolejność zgłoszeń,
b) rodzaj asortymentu towarów handlowych (preferowane rękodzieło i wysokiej jakości produkty
spożywcze oraz wyroby regionalne).
3.
Decyzję o przyznaniu danego stoiska podejmuje Organizator Imprezy, który zastrzega sobie
prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia.
4. Wystawcy mają obowiązek posiadania wszelkich zezwoleń wymaganych przepisami prawa
w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, a także pozwolenia na działalność na
Imprezie wydane przez Organizatora.
5.
Podczas trwania Imprezy Organizator udostępnia Wystawcy miejsce o wskazanych
w zgłoszeniu wymiarach oraz prąd, montując odpowiednie skrzynki na terenie Imprezy. Montaż
stoiska oraz podłączenie go do ww. skrzynek leży po stronie Wystawcy, który powinien posiadać
odpowiednio długi i sprawny przedłużacz elektryczny. Organizator ma prawo odmówić podłączenia
wadliwego kabla zasilającego.
6.
Organizator zapewnia program artystyczny podczas trwania Jarmarku w wymiarze minimum
4h dziennie podzielonych na dwa bloki czasowe. Ostatniego dnia Jarmarku wydarzeniem kończącym
imprezę będzie uroczysta wigilia miejska z udziałem władz miasta i mieszkańców podczas której
Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wydawania mini porcji barszczu wigilijnego.
Szczegóły programu będą opublikowane na plakacie Jarmarku oraz w wydarzeniu na koncie
Facebook Jaworskiego Ośrodka Kultury maksymalnie do 30 listopada 2022r.
7. Wystawcy instalują swoje stanowiska w dniu w godzinach od 8.00 do 10.00 i są
odpowiedzialni za ich demontaż po godzinie 18.00. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
mienie pozostawione na stoiskach.
8. Wystawcy są zobowiązani do przebywania na stoisku w godzinach trwania Imprezy.
Wystawcom nie wolno demontować stoiska i usuwać eksponatów w czasie trwania Imprezy, tj. przed
terminem jej oficjalnego zakończenia.
9.
Stoiska będą udostępniane w następujących cenach netto za jeden dzień jarmarku:
- domek drewniany (1,8x2,4) z podłogą- 120,00 zł
- domek drewniany (2 m x 2 m) – 100,00 zł,
- stoisko z własnym namiotem ( max.3x4m, głębokość max 3 m) -50,00 zł
- stoisko bez namiotu (tylko stół max. 2 na 2m) – 30,00 zł

- stoisko food truck – 150,00 zł .
W cenie zawarta jest opłata za standardowe oświetlenie stoiska.
W przypadku stoiska wymagającego dużej ilości prądu (np. kila urządzeń gastronomicznych –
czajniki, frytkownice itp. ) może obowiązywać jednorazowa dodatkowa opłata za zużyty prąd
ustalana indywidualnie na podstawie zgłoszonego zapotrzebowania w Formularzu Zgłoszeniowym.
Wpłaty należy dokonać po poinformowaniu przez Organizatora o przyjęciu zgłoszenia, na
konto wskazane w przesłanej informacji, jednak nie później niż do 09 grudnia 2022r.
Potwierdzeniem wzięcia udziału w imprezie jest otrzymana faktura VAT za opłacone stoisko.
10. Wystawcy przebywający na terenie Imprezy w czasie jej trwania zobowiązani są zachowywać
się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych uczestników pod rygorem usunięcia.
11. Zabrania się wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów czy narzędzi oraz materiałów
wybuchowych na teren Imprezy.
12.
Wystawcy biorący udział w Imprezie zobowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych
norm prawa i spełniania wymogów HACCP, P. POŻ. oraz BHP, a także przestrzegania porządku
i czystości wokół miejsca swojej ekspozycji. Wystawcy zobowiązują się pozostawić stoisko
w czystości po każdym dniu handlowym (śmieci wyrzucać do wyznaczonych kontenerów).
W przypadku niedostosowania się do regulaminu Organizator ma prawo nałożyć karę pieniężna
w wysokości 1000 zł.
13. Wszyscy wystawcy prezentujący i sprzedający wyroby wędliniarskie oraz nabiał muszą
bezwzględnie posiadać aktualne dokumenty handlowe swoich towarów oraz muszą być w stanie
udokumentować (także na miejscu), iż sprzedawane wyroby pochodzą z zakładów
zatwierdzonych przez Inspekcję Weterynaryjną – posiadających Weterynaryjny Numer
Identyfikacyjny (WNI). Wystawcy bezwzględnie muszą posiadać na swoich stoiskach lady
chłodnicze do prezentacji i przechowywania swoich wyrobów.
14. Wystawcy zobligowani są do użytkowania udostępnionego terenu bez prawa dokonywania
istotnych zmian w jego substancji i do jego zwrotu bez zmian w strukturze; w szczególności zabrania
się wbijania czegokolwiek w elementy stoiska-domku handlowego oraz do kotwiczenia namiotów,
daszków, itp. (bezwzględnie należy stosować obciążniki).
15. Wystawcy ponoszą wszelkie koszty ewentualnych napraw i szkód wyrządzonych przez nich
samych oraz osoby w jakikolwiek sposób z nimi związane.
16. Wystawcy ponoszą pełną odpowiedzialność z tytułu i w zakresie świadczonych usług oraz
mają obowiązek wykonywania poleceń służb porządkowych w celu zapewnienia ładu i porządku na
Imprezie.
17. Organizator nie zapewnia dozoru obszaru Imprezy. Zabezpieczenie towarów i sprzętów
Wystawca jest zobowiązany zapewnić we własnym zakresie.
18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdrowie i mienie Wystawców.
19. Wystawcy zobowiązują się do pokrycia strat finansowych wynikających z nieprzestrzegania
punktów 4, 11 i 12 niniejszego Regulaminu.
20. Wystawca przyjmuje do wiadomości, że na terenie Imprezy obowiązuje bezwzględny zakaz
parkowania (Organizator wyda Wystawcy przepustkę uprawniającą do wjazdu na płytę Rynku celem
rozładunku i załadunku towarów). W przypadku niedostosowania się do czasu określonego
w przepustce, Organizator ma prawo do odholowania pojazdu na koszt właściciela pojazdu.
21. Każdy Wystawca biorący udział w imprezie ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem
Imprezy i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
22. W przypadku niewywiązania się z zobowiązań wynikających z Regulaminu, Organizator ma
prawo usunąć Wystawcę z terenu Imprezy i zaprzestać współpracy przy następnych działaniach.
Ewentualne koszty wynikające z usunięcia Wystawcy pokrywa Wystawca.

Jawor, dnia 04.11. 2022r.

