
 

 

 

 

REGULAMIN 3 JARMARKU BOŻONARODZENIOWEGO  

W PIESZYCACH 

 

Jarmark jest świetną okazją do przekazywanie z pokolenia na pokolenie istotnych treści 

kultury. Służyć będzie promocji regionalnych potraw, wyrobów i przedmiotów użytkowych oraz 

artystycznych o charakterze bożonarodzeniowym. Ma na celu prezentację różnych form aktywności 

twórczej i artystycznej, propagowanie wśród odwiedzających nowych form rozwoju zainteresowań.  

 

1. Impreza nosi nazwę: „3 Pieszycki Jarmark Bożonarodzeniowy”, w dalszej części wymieniana jako 
Jarmark. 

2. Organizatorem Jarmarku jest Urząd Miejski w Pieszycach oraz Miejska Biblioteka Publiczna – 
Centrum Kultury w Pieszycach. 

3. Jarmark odbędzie się w: Miejskiej Bibliotece Publicznej – Centrum Kultury w Pieszycach przy ul. M. 

Kopernika 37. (UWAGA w przypadku sprzyjającej aury Jarmark przeniesiony będzie do Parku 

Miejskiego). 

 

4. Jarmark odbędzie się w miejscowości Pieszyce dnia 19 grudnia 2015 roku w godzinach 
oznaczonych poniżej: 

 19 grudnia – godz. 14.00 - 18.00  

 Montaż stoisk w dniu 19 grudnia, Wystawcy: 12.00   

 Demontaż stoisk w dniu 19 grudnia, Wystawcy: 18.00 – 20.00    
         

5. Jarmark jest imprezą skierowaną do mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego.  

6. Uczestnictwo Wystawców w imprezie: bezpłatne. 

7. Organizator nieodpłatnie udostępnia Wystawcom stoiska: 

 drewniane domki wystawienniczo – handlowe (ilość ograniczona); 

 miejsca do postawienia własnych stoisk. 

8. Organizator zapewnia wszystkim Wystawcom zaplecze sanitarne. 

9. Przyjazd na koszt własny Wystawcy – Organizator nie zwraca wystawcy kosztów transportu.  

10. Wystawca zobowiązany jest do zapewnienie właściwych warunków higieniczno-sanitarnych na 
swoim stoisku.  

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za formę rozliczenia Wystawcy z Urzędem Skarbowym i 
innymi instytucjami – sprzedaż na własną odpowiedzialność. 
  
12. Wystawca ma obowiązek prowadzić działalność stoiska w godzinach wyznaczonych przez 
Organizatora. Uczestnik nie może zakończyć działalności stoiska przed godziną 18.00. 
 
13. Udostępnione przez Organizatora stoisko przeznaczone jest wyłącznie dla Wystawcy, który jest za 
nie odpowiedzialny, co oznacza, iż jest on zobowiązany utrzymywać w jego obrębie wysoki poziom 
estetyki i czystości oraz chronić je przed uszkodzeniami.  



 

 

 

 

Po zakończeniu działalności stoiska Wystawca zobowiązany jest do posprzątania odpadów w jego 
obrębie. Odpady muszą być wyrzucane wyłącznie do przeznaczonych do tego pojemników. 
 

14. W przypadku, gdy stoisko ulegnie zniszczeniu, za wyjątkiem szkód spowodowanych działaniem sił 
przyrody, bądź do spowodowania których nie przyczyniło się działanie bądź zaniechanie Wystawcy, 
odpowiedzialność materialną za szkody ponosi Wystawca. 
 
15. Sposób zagospodarowania oraz użytkowania stoiska musi być zgodny z obowiązującymi 
przepisami, w szczególności BHP i ppoż. nie może stwarzać zagrożenia dla osób lub mienia oraz nie 
może uniemożliwiać lub utrudniać użytkowania stanowisk przez innych Wystawców, korzystania                   
z wytyczonych przez Organizatora ciągów komunikacyjnych, wykonywania obowiązków przez obsługę 
Jarmarku. 
 
16. Parkowanie na terenie Jarmarku dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez 
Organizatora. 
 
17. Organizator udostępnia stoiska oraz miejsca przeznaczone do ustawienia własnych stoisk przez 
Wystawców (przedłużacze itp. zapewniają sobie Wystawcy we własnym zakresie). 
 
18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość produktów prezentowanych przez 
Wystawców. 
 
19. Regulamin obowiązuje wszystkich Wystawców biorących udział w 3 Pieszyckim Jarmarku 

Bożonarodzeniowym. 
 
20. Osoby nie przestrzegające regulaminu lub rażąco naruszające regulamin zostaną poproszone                  
o opuszczenie imprezy. 
 
21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towarów przed, po i w trakcie trwania 
Jarmarku. 
 
22. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, wandalizmem, działaniem sił 
przyrody i innymi przyczynami losowymi. 
 
23. Warunkiem uczestnictwa w Jarmarku jest dostarczenie osobiście lub pocztą tradycyjną bądź 
elektroniczną Karty Zgłoszenia do dnia 11.12.2015 r. na adres:  
 
Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Pieszycach 
ul. M. Kopernika 37 
58 – 250 Pieszyce 
z dopiskiem na kopercie: 3 Pieszycki Jarmark Bożonarodzeniowy  
e-mail: ck@ck-pieszyce.pl 
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