
UMOWA nr _____/2022 

Zawarta w dniu ………….2022 r. przez: 

 

Jaworski Ośrodek Kultury, ul. Rynek 5, 59-400 Jawor, NIP: 695-000-15-72 

Reprezentowany przez: 

Joannę Piotrowicz-Dębicką – Dyrektor Jaworskiego Ośrodka Kultury 

przy kontrasygnacie Elżbiety Kuźniar – Głównej Księgowy 

zwany dalej Organizatorem, 

oraz 

………………………………………… 

NIP: ……………………………. 

Reprezentowany przez: …………………….. 

zwany dalej Wystawcą. 

§ 1 

Przedmiotem niniejszej umowy jest udostępnienie powierzchni wystawienniczo-handlowej w celu 

prezentacji i sprzedaży wyrobów w czasie trwania Święta Chleba i Piernika (zwanego dalej 

Imprezą) odbywającego się w dniach: 26-28 sierpnia 2022 r., w miejscu: Rynek, 59-400 Jawor. 

§ 2 

Podmiotem odpowiedzialnym za organizację Imprezy oraz uprawnionym do udostępnienia 

Wystawcy powierzchni wystawienniczo-handlowej jest Organizator. 

§ 3 

Wystawca jest zobowiązany do przebywania na stoisku w godzinach trwania Imprezy. Wystawcy 

nie wolno demontować stoiska i usuwać eksponatów w czasie trwania Imprezy, tj. przed terminem 

jej oficjalnego zakończenia. 

§ 4 

Obowiązkowy czas przebywania na stoisku wystawienniczo-handlowym: 

- 26.08.2022, godz. 12:00 – 21:00 

- 27.08.2022, godz. 10:00 – 21:00 

- 28.08.2022, godz. 10:00 – 18:00 

§ 5 

Wystawca ma prawo eksponować i sprzedawać swoje towary wyłącznie na wykupionym stoisku 

pod warunkiem, że eksponaty nie zasłonią sąsiednich ekspozycji ani nie zakłócą normalnego toku 

pracy innych Wystawców. Zakazuje się używania urządzeń nagłaśniających, dodatkowego 

oświetlenia itp., które mogą zakłócić normalny tok pracy innych Wystawców. 

§ 6 

Organizator nie dopuszcza kotwienia jakichkolwiek urządzeń, parasoli, daszków itp. do płyty 

Rynku. W szczególności zabrania się wbijania czegokolwiek w elementy drewnianego domku 

handlowego. 

§ 7 

Organizator nie dopuszcza sprzedaży artykułów pirotechnicznych, ostrych narzędzi typu noże, 

maczety itp. oraz innych metalowych przedmiotów tj. kastety, łańcuchy i inne, które mogą zostać 

uznane przez służby porządkowe za niebezpieczne, a także substancji chemicznych i łatwopalnych 

mogących stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia uczestników Imprezy. 

§ 8 

Wystawcy nie wolno bez pisemnej zgody Organizatora oddać przedmiotu udostępnienia w całości 

lub w części osobie trzeciej lub odstąpić praw przysługujących mu z tytułu niniejszej umowy. 

Prawa do stoiska ma wyłącznie osoba/firma, której dane widnieją w niniejszej umowie. 

§ 9 

Ustalona cena uczestnictwa w Imprezie to ……….. zł + VAT za wynajem powierzchni 

wystawienniczo-handlowej: stoisko o wymiarach ……… (w tym ………….. zł za podłączenie do 

prądu). 

§ 10 

Wystawca zobowiązany jest do uiszczenia całości kwoty wymienionej w §9 w terminie do dnia 

……………… 2022 r. na konto: Bank Spółdzielczy Jawor 13 8647 0007 0018 3859 2000 0001. 

Niniejsza umowa nabiera mocy dopiero po uiszczeniu wpłaty (liczy się data zaksięgowania na 

koncie Organizatora lub podpisany przez Organizatora dowód wpłaty z datą).  

W przypadku rezygnacji Wystawcy z udziału w Imprezie wpłacona kwota nie podlega zwrotowi 

(niezależnie od przyczyny). 



 

 

§ 11 

Wystawca nie może organizować żadnych akcji promocyjnych poza obrębem swojego stoiska bez 

zgody Organizatora. Umieszczanie reklam poza obrębem wykupionego stoiska jest dodatkowo 

płatne. 

§ 12 

Wystawca może urządzić swoje stoisko wyłącznie na powierzchni wskazanej przez Organizatora  

i określonej w zamówieniu. Wystawca może dekorować stoisko metodami niepowodującymi 

trwałych uszkodzeń i w uzgodnieniu z Organizatorem. Wystawca zobowiązany jest do dbania  

o czystość na Imprezie, w szczególności na swoim stanowisku i wokół niego. 

§ 13 

Wystawca ponosi wszelkie koszty ewentualnych napraw szkód wyrządzonych przez niego samego 

oraz osoby w jakikolwiek sposób z nim związane. 

§ 14 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne wypadki lub uszkodzenia ciała oraz 

jakiekolwiek straty, kradzieże lub szkody w mieniu Wystawców i odwiedzających, powstałe z 

jakiejkolwiek przyczyny. 

§ 15 

Organizator zapewnia dozór obszaru imprezy, natomiast zabezpieczenie mienia Wystawca 

zobowiązany jest zapewnić sobie we własnym zakresie. 

§ 16 

Montaż i demontaż domków leży po stronie Organizatora, który odda je do dyspozycji Wystawcy 

26.08.2022 r. do godz. 9:00 i zdemontuje 28.08.2022 r. po godz. 18:00. 

Montaż i demontaż stoisk własnych leży po stronie Wystawców i odbywa się:  

montaż – 26.08.2022 r. w godz. 9:00-12:00; demontaż – 28.08.2022 r. po godz. 18:00. 

§ 17 

Organizator zapewni identyfikator dla każdego Wystawcy (1 szt). Identyfikatory zostaną wręczone 

Wystawcom w dniu Imprezy, tj. 26.08.2022 r. podczas rejestracji. 

§ 18 

Wystawca nie może pozostawić swojego pojazdu na płycie Rynku podczas przebywania na stoisku  

i jest zobowiązany zaparkować pojazd w miejscu do tego wyznaczonym. Na potrzeby załadunku  

i rozładunku towaru organizator wyda jednorazową przepustkę uprawniającą do przebywania na 

obszarze Rynku. 

§ 19 

Organizator zastrzega sobie prawo do filmowania i fotografowania ekspozycji i eksponatów 

znajdujących się na całym terenie targowym oraz wykorzystywania później tych materiałów do 

celów promocyjnych Imprezy. 

§ 20 

Organizator dopuszcza możliwość przesyłania wszelkiej dokumentacji związanej z udziałem 

Wystawców w Imprezie pocztą tradycyjną. 

§ 21 

Organizator ma prawo do usunięcia stoiska Wystawcy, jeśli rozgłasza on treści obraźliwe, 

niezgodne z prawem lub zasadami współżycia społecznego, jeśli stwarza zagrożenie dla innych 

Wystawców i zwiedzających, jeśli zakłóca porządek Imprezy i uniemożliwia swobodne 

reklamowanie swojej oferty innym Wystawcom. 

§ 22 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdą zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego i innych obowiązujących przepisów prawa. 

§ 23 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

 

 ...............................................   ..............................................  

 Wystawca Organizator 


