REGULAMIN WIELKIEGO JARMARKU ŚWIĄTECZNEGO
4 – 5 grudnia 2021 r.

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Wielkiego Jarmarku Świątecznego jest Gmina Oborniki.
2. Celem Wielkiego Jarmarku Świątecznego jest promowanie lokalnych i regionalnych tradycji,
zwyczajów i dziedzictwa kulturowego związanego ze świętami Bożego Narodzenia.
3. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o następujących terminach, należy przez nie rozumieć:
a. „Wystawca” – osoba fizyczna, przedsiębiorstwo bądź instytucja publiczna prezentująca swoje
wyroby i oferowane usługi;
b. „Jarmark” – Wielki Jarmark Świąteczny;
c. „Organizator” – Gmina Oborniki;
d. „Współorganizator” – Obornicki Ośrodek Kultury;
e. „Regulamin” – niniejszy dokument, określający zasady uczestnictwa w ww. wydarzeniu;
f. „Stoisko” – domek lub namiot handlowo-wystawienniczym, w którym prowadzona jest sprzedaż
podczas jarmarku;
g. „Formularz zgłoszeniowy” – formularz, na podstawie którego wystawca wyraża chęć sprzedaży
oferowanych przez siebie produktów na stoiskach handlowo-wystawienniczych podczas
jarmarku.
4. Jarmark odbędzie się 4 i 5 grudnia 2021 r. na Rynku w Obornikach.

§ 2 Warunki uczestnictwa
1. Wypełnienie najpóźniej do 25 listopada 2021 r. formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie
www.oborniki.pl oraz zaakceptowania regulaminu Wielkiego Jarmarku Świątecznego.
2. Wypełnienie formularza nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Jarmarku.
3. Po skompletowaniu zgłoszeń Organizator dokonuje wyboru Wystawców, spośród zgłoszonych
propozycji.
4. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyn.
5. Organizator telefonicznie lub mailowo skontaktuje się z zakwalifikowanymi wystawcami.
6. Asortyment sprzedawanych artykułów musi być zgodny z podanym w zgłoszeniu.
7. Miejsce dla każdego wystawcy na terenie Jarmarku ustala Organizator.
8. Liczba stoisk jest ograniczona.
9. Handel odbywa się w domkach wystawienniczych przygotowanych i udostępnionych przez
Organizatora bezpłatnie. Zabrania się wystawiania samodzielnych stoisk.
10. Samodzielne stoiska są dozwolone jedynie w uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym
uzgodnieniu i zaakceptowaniu przez Organizatora.
11. Wystawca ma obowiązek prowadzić działalność stoiska w godzinach wyznaczonych przez
Organizatora:
- sobota, 4 grudnia 2021 r. od godz. 12:00 do godz. 20:00
- niedziela, 5 grudnia 20212 r. od godz. 10:00 do godz. 18:00.
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§ 3 Przekazanie i odbiór stoisk
Przed rozpoczęciem montażu/przygotowania stoiska każdy Wystawca ma obowiązek zgłosić się
do Organizatora w celu potwierdzenia jego lokalizacji.
Rozstawienie i dekoracja stoisk Wystawców musi nastąpić 4 grudnia 2021 r. do godz. 12:00, 5 grudnia
2021 r. do godz. 10:00 ; spakowanie produktów 4 grudnia 2021 r, po godz. 20.00, 5 grudnia po godz.
18.00.
Wystawca zobowiązuje się, że po zakończeniu użytkowania stoiska przekaże je Organizatorowi
w takim stanie, w jakim je przejął.
Stoisko musi być uporządkowane i oczyszczone z dekoracji umieszczonych przez Wystawcę.

§ 4 Obowiązki wystawców
Wystawca zobowiązany jest do zapewnienia właściwych warunków higieniczno-sanitarnych
na swoim stoisku.
Każde stoisko powinno być zaopatrzone przez Wystawcę w środki dezynfekujące.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za formę rozliczenia Wystawcy z Urzędem Skarbowym
i innymi instytucjami – sprzedaż na własną odpowiedzialność.
Udostępnione przez Organizatora miejsce 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. Wystawca zobowiązany jest do posprzątania odpadów w jego obrębie. Odpady
muszą być wyrzucane wyłącznie do przeznaczonych do tego pojemników. Na zakończenie Jarmarku
stoisko każdego wystawcy ma być wyczyszczone, pozbawione ozdób, szyldów itp.
Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa: administracyjnego, podatkowego,
sanitarnego, przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i bezpieczeństwa.
Odpowiedzialność prawną za eksponowane przedmioty ponosi Wystawca.
Wystawcy zobowiązani są do nadzorowania swoich stanowisk.

§ 5 Kwestie bezpieczeństwa
1. Wystawcy Jarmarku zobowiązani są do urządzenia własnego stanowiska i ekspozycji w taki sposób,
by nie stanowiły zagrożenia bezpieczeństwa dla osób przebywających na terenie Jarmarku.
2. Całkowita odpowiedzialność za bezpieczne urządzenie stoiska spoczywa na Wystawcy.
3. Osoby obecne na imprezie są zobowiązane zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu
innych osób obecnych na tej imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień tego regulaminu
oraz poleceń policji i straży miejskiej.
4. Na teren imprezy zabrania się wnoszenia i posiadania w jej trakcie broni lub innych niebezpiecznych
przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo
niebezpiecznych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.
5. Osoby nieprzestrzegające regulaminu lub rażąco naruszające regulamin zostaną usunięte z terenu
imprezy.
6. W czasie trwania imprezy, na jej terenie obowiązuje zakaz poruszania się pojazdów mechanicznych.
7. Osoby uczestniczące w Wydarzeniu zobowiązane są stosować się do zaleceń Organizatora, mających
na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.
8. Za osoby małoletnie odpowiedzialność ponoszą ich pełnoletni opiekunowie.

§ 6 Ubezpieczenie
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towarów przed, po i w trakcie Jarmarku.
2. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, wandalizmem, działaniem sił
przyrody i innymi przyczynami losowymi.
3. Wystawcy ubezpieczają się we własnym zakresie i na własny koszt.

§ 7 Promocja
1. W czasie trwania Jarmarku dozwolone jest robienie zdjęć i filmowanie ekspozycji poszczególnych
Wystawców, na co Wystawcy wyrażają zgodę poprzez uczestnictwo w Jarmarku.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zebranego materiału na wielokrotnych polach
eksploatacji.

§ 8 Postanowienia dodatkowe COVID
1. Uczestnik Jarmarku zobowiązany jest do stosowania aktualnie obowiązujących wytycznych
Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach www.gis.gov.pl
lub www.gov.pl/web/koronawirus/.

§ 9 Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z przyczyn, za które Organizator nie
ponosi odpowiedzialności (m.in. obostrzenia wydane w związku z pandemią SARS-COV-2).
2. W przypadku niestosowania się do ustaleń Regulaminu Organizator ma prawo odmówić udziału
Wystawcy w Jarmarku.
3. Likwidacja stoisk przed zakończeniem Jarmarku jest zabroniona, chyba że taką decyzję podjął
Organizator.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian godzin handlu oraz terminu funkcjonowania Jarmarku.

