Regulamin Jarmarku Świątecznego
w Lesznowoli, 07 grudnia 2019 r.

1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem
Jarmarku
Świątecznego
jest
Urząd
Gminy
w Lesznowoli.
2. Jarmark Świąteczny, zwany dalej „Jarmarkiem” jest imprezą
wystawienniczo-handlową dla wytwórców regionalnych, a także dla
sprzedawców asortymentu o charakterze świątecznym oraz wyrobów
takich jak: rękodzieło, biżuteria, ceramika artystyczna, pamiątki,
ozdoby, kosmetyki, galanteria skórzana, wyroby własne.
3. Jarmark organizowany jest w dniu 07 grudnia 2019 r. od godz. 10.0017.00 przy Urzędzie Gminy w Lesznowoli.

2 Zasady udziału
1. Warunkiem uczestnictwa w Jarmarku w charakterze Wystawcy jest
dostarczenie wypełnionej karty zgłoszeniowej e-mailem na adres:
imprezy@lesznowola.pl
2. Kartę zgłoszenia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia
29 listopada 2019 r.
3. Nadesłanie karty zgłoszeniowej nie jest równoznaczne z przyjęciem
osoby zgłaszającej do uczestnictwa w Jarmarku w charakterze
Wystawcy.
4. Po skompletowaniu kart zgłoszeniowych Organizator dokonuje wyboru
wystawców spośród nadesłanych zgłoszeń.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia bez
podania przyczyny.
6. Jeśli liczba zgłoszeń przekracza liczbę miejsc, którymi dysponuje
Organizator, o udziale decyduje oferowany asortyment.
3 Kaucja
1. Organizator pobiera od wystawcy kaucję w wysokości 100 zł.
Po zakończeniu Jarmarku i wywiązaniu się z zapisów Regulaminu
kaucja podlega zwrotowi, w terminie do 10 dni roboczych od
zakończenia Jarmarku.
2. W przypadku niepojawienia się wystawcy lub rezygnacji ze stanowiska
wpłacona kaucja nie będzie zwrócona.
3. Kaucję należy wpłacić na konto Gminy Lesznowola najpóźniej do dnia
05 grudnia 2019 r.
Informacje o rachunku: Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej
Numer rachunku: 82 8022 0000 0000 0257 2000 0017
Tytuł przelewu: Kaucja za udział w Jarmarku + nazwa firmy
4. Z kaucji zwolnione są publiczne instytucje oświatowe i kulturalne.

4 Miejsca wystawiennicze
1. Organizator udostępnia tylko i wyłącznie namioty oraz wskazuje
miejsca
przeznaczone
do
ustawiania
własnych
stoisk
gastronomicznych.
2. Stoiska, tj. miejsce w namiocie udostępniane są bezpłatnie.
3. Liczba stoisk jest ograniczona.
4. Sprzedawany asortyment musi być zgodny z podanym w karcie
zgłoszeniowej Wystawcy i zatwierdzony przez Organizatora.
5. Przekazanie stoisk Wystawcom nastąpi w dniu 07 grudnia 2019 r.
o godz. 8.00.
6. Przygotowanie stoisk przez Wystawcę powinno być zakończone do
godz. 10.00.

5 Obowiązki i prawa wystawców
1. Wystawca ma obowiązek utrzymania porządku wewnątrz i na zewnątrz
stoiska.
2. Obowiązuje całkowity zakaz ingerowania w konstrukcję stoiska.
3. Wystawca
zobowiązany
jest
do
przestrzegania
przepisów
przeciwpożarowych i bezpieczeństwa. W przypadku używania:
czajnika/grzejnika/kuchenki na własne potrzeby, sprzęty te muszą
być sprawne i posiadać wymagane atesty.
4. Odpowiedzialność prawną za eksponowane przedmioty ponosi
wystawca.
5. Wystawca zobowiązany jest do nadzorowania swojego stanowiska.
6. Wystawcy zabrania się udostępniania stoiska handlowego osobom
trzecim.
6 Ubezpieczenie
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub straty
towarów zaistniałe podczas trwania Jarmarku.
2. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane zdarzeniami
losowymi.
3. Wystawca ubezpiecza się we własnym zakresie i na własny koszt.
7 Postanowienia końcowe
1. W czasie trwania Jarmarku dozwolone jest robienie zdjęć i filmowanie
ekspozycji Wystawców.
2. Uczestnicy Jarmarku są zobowiązani do przestrzegania postanowień
Regulaminu.

