
 

REGULAMIN  

JARMARKU ŚWIĄTECZNEGO 

ORGANIZOWANEGO W DNIU 11.12.2022 R.  

W RADZANOWIE 

 
 

I. ZASADY OGÓLNE 

1. Organizatorem wydarzenia pn. „Jarmark Świąteczny” jest Centrum Kultury i Sportu w 

Radzanowie, ul. Szkolna 3, 09-451 Radzanowo, tel. 661 381 943,  

e-mail: cks@radzanowo.pl. 

2. Wydarzenie odbędzie się w dniu 11.12.2022 r. (niedziela), na placu przy spichlerzu 

(ul.Spółdzielcza w Radzanowie). 

3. Wydarzenie obejmować będzie handel na stoiskach wystawienniczych producentów, 

wytwórców, rękodzielników, rzemieślników oraz organizacji pozarządowych, oferujących 

artykuły świąteczne, regionalne, lokalne, zielarskie, rękodzieło artystyczne i wytwory 

rzemiosła, a także organizację stoisk promocyjnych, informacyjnych firm, instytucji i 

organizacji. 

4. Integralną częścią wydarzenia będą „Gminne Mikołajki”, czyli niebiletowane integracyjno-

kulturalne wydarzenie z występami artystycznymi. 

  

 

II. WARUNKI WYSTAWIENIA STOISKA HANDLOWEGO 

1. Organizator zapewnia nieodpłatne miejsce na wyznaczonym terenie handlowym na 

rozstawienie własnego stoiska wraz z wyposażeniem (namiot, stoły, krzesła, dekoracje itp.), a 

także dostęp do źródła prądu niezbędnego do uruchomienia zgłoszonych urządzeń tj. 

niezbędnego sprzętu AGD i oświetlenia. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Jarmarku Świątecznym jest przesłanie na adres Organizatora 

wypełnionej czytelnie i podpisanej przez Wystawcę Karty zgłoszenia do dnia 30.11.2022r. do 

godz. 15.00 

3. Organizator potwierdzi przyjęcie zgłoszenia w formie telefonicznej lub mailowo.  

4. Lokalizacja stoisk poszczególnych Wystawców uzależniona jest od kolejności napływu 

zgłoszeń, rozmiarów zgłaszanych stoisk oraz możliwości organizacyjnych. 

5. Rozstawianie stoiska Wystawcy musi nastąpić w dniu 11.12.2022 r. do godz. 9:00. 

6. Zobowiązuje się Wystawcę do bezwzględnego przestrzegania czasu trwania jarmarku w dniu 

11.12.2022 r. od godz. 9:00 do 18:00. 

7. Przygotowanie, urządzenie i sprzątnięcie stoiska leży po stronie osób i instytucji zgłaszających 

udział w Jarmarku. 

8. Bezwzględnym wymogiem stawianym przez Organizatora wobec Wystawcy jest estetyczny 

wygląd stoiska, z ewentualną aranżacją oddającą charakter wydarzenia.  

9. Umieszczenie reklamy poza stoiskiem Wystawcy jest możliwe po uzgodnieniu 

z Organizatorem.  

10. Wjazd dla samochodów na teren Jarmarku w godzinach porannych dozwolony będzie 

wyłącznie w celu organizacji stoiska wraz z wyładunkiem towaru handlowego maksymalnie  do 

godz. 8:45 w dniu 11.12.2022 r.  

11. Organizator umożliwi ponowny wjazd na teren Jarmarku w celu zabrania pozostałego towaru 

handlowego i zdemontowania stoiska najwcześniej od godz. 18:00 w dniu 11.12.2022 r., po 

warunkiem zachowania bezpieczeństwa uczestników wydarzenia. 

12. W czasie trwania Jarmarku obowiązuje całkowity zakaz parkowania pojazdów 

zaopatrzeniowych na terenie wydarzenia, w szczególności w pobliżu stoisk wystawienniczych. 
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III. PRZEPISY PORZĄDKOWE NA STOISKACH 

1. Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania na terenie Jarmarku obowiązujących przepisów 

w zakresie: 

 wprowadzenia do obrotu handlowego towarów odpowiednio oznakowanych, 

 posługiwania się legalizowanymi narzędziami pomiarowymi (np. wagi itp.), 

 przestrzegania terminów przydatności do spożycia i trwałości towarów spożywczych 

przeznaczonych do sprzedaży, 

 prawidłowego użytkowania stoiska według zasad niniejszego regulaminu, 

 przestrzegania przepisów sanitarnych, BHP i PPOŻ 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za formę rozliczenia Wystawcy z Urzędem 

Skarbowym i z innymi instytucjami. 

3. Wystawca sprzedający artykuły wymagające odrębnych pozwoleń lub koncesji (np. alkohol) 

winni uzyskać od właściwych organów stosowne pozwolenia bądź koncesje. 

4. Wystawca ubezpiecza artykuły handlowe na własny koszt. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towarów przed, po i w trakcie 

trwania Jarmarku. 

6. Organizator nie odpowiada za szkody powstałe na stoisku Wystawcy, które spowodowane 

zostaną kradzieżą, ogniem, wichurą, uderzeniem pioruna, eksplozją, zalaniem wodą, przerwą w 

dostawie prądu, wody i innymi przyczynami losowymi. 

7. Zabrania się eksponowania i sprzedaży przedmiotów nawiązujących do historii wszelkich 

odmian totalitaryzmu, pod rygorem usunięcia wystawcy z terenu Jarmarku 

8. Zabrania się obrotu towarami lub usługami, których posiadanie i oferowanie jest zakazane bądź 

ograniczone z mocy prawa i obowiązujących przepisów oraz sprzedaż towarów lub usług 

nieposiadających atestów PZH, jeśli są wymagane. 

 

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Z chwilą złożenia i podpisania karty zgłoszenia Wystawca zobowiązuje się do przyjęcia i 

przestrzegania warunków niniejszego Regulaminu. 

2. Sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Jarmarku.  

3. Dane osobowe, w tym również wizerunek Wystawców i uczestników Jarmarku będą 

przetwarzane w celu realizacji i promocji wydarzenia. Udzielenie zgody na przetwarzanie 

danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do 

organizacji stoiska. 

4. Złożenie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych do celów realizacji wydarzenia.  

5. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie, 

ul. Szkolna 3, 09-451 Radzanowo, tel. 661 381 943. Administrator wyznaczył inspektora 

ochrony danych, z którym można się kontaktować mailowo: iod@radzanowo.pl  

6. Z uwagi na publiczny charakter wydarzenia Organizator zastrzega sobie prawo do 

wykonywania podczas Jarmarku zdjęć grupowych, fotorelacji i filmików, których 

rozpowszechnianie – zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2019 poz. 1231) – nie wymaga wyrażenia zgody 

przez osoby biorące udział w wydarzeniu. Grupowe zdjęcia, fotorelacje i filmiki mogą być 

publikowane na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Organizatora, Gminy 

Radzanowo, Wójta Gminy Radzanowo, a także w prasie lokalnej. 

7. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w niniejszym regulaminie bez 

podania przyczyny, w tym do wydłużenia terminu realizacji Jarmarku na dni 10-11.12.2022 r. 
 

 

 

 

 

 

 


