
 

 

Regulamin Wielkiego Jarmarku Bożonarodzeniowego 2022r. 

 

1. Jarmark Bożonarodzeniowy zwany dalej „Jarmarkiem” jest imprezą handlową dla wytwórców regionalnych 

wyrobów i przedmiotów użytkowych artystycznych i naturalnych produktów spożywczych. 

1. Organizatorem Jarmarku jest Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu, 33 -395 Chełmiec ul. Papieska 2 w 

partnerstwie z Galerią Trzy Korony, pod patronatem Wójta Gminy Chełmiec. 
2. Jarmark odbędzie się w terminie 16-18 grudnia 2022r. w godzinach 9.00 –21.00 Piątek, Sobota i niedz. od 

10:00 do 20:00 
3. Celem Jarmarku jest:                                                                                                                                                                

• promowanie produktów lokalnych, 
• podtrzymywanie oraz upowszechnianie tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych wśród lokalnej 

społeczności,  
• propagowanie i ukazanie dorobku artystycznego i kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich, stowarzyszeń 

działających na terenie Województwa Małopolskiego oraz twórczości osób zajmujących się rękodziełem. 

5. Warunki uczestnictwa w Jarmarku: 
· osoba, bądź firma chcąca wystawić swoje produkty, zobowiązana jest do wypełnienia KARTY    

ZGŁOSZENIA i dostarczenie jej osobiście wraz z czytelnie podpisanym regulaminem  od 1 października do 

30  października 2022r. (w godz. od 8:00 do godz. 15.00) do biura GOK-u  ul. Papieska 2, pok. 24, 33 – 395 

Chełmiec. Zgłoszenia pocztą elektroniczną oraz tradycyjną nie będą przyjmowane. Przyjmowane będą 

tylko  kompletne karty zgłoszenia. 
• w Jarmarku mogą wziąć udział koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, grupy nieformalne i osoby 

indywidualne prowadzące działalność na terenie Województwa Małopolskiego. Na stoiskach mogą być 

sprzedawane głównie artykuły wykonane własnoręcznie przez Wystawców. Może to być wszelkiego rodzaju 

rękodzieło, np. dekoracje i ozdoby świąteczne, kartki i inne, a także wyroby wędliniarskie, sery, miody, ciasta 

itp. 
6. Organizator Jarmarku zapewnia zgłoszonym Uczestnikom stanowisko wystawiennicze – (stolik  o wymiarach 70 

cm x 220 cm) na jednego wystawcę przypada max. 2 szt. krzesła, max. 1 stół , jednocześnie zobowiązując go 

do utrzymywania porządku na stoisku oraz wokół niego, jak również do przestrzegania ogólnych zasad 

bezpieczeństwa. Organizator Jarmarku przekaże Wystawcom przygotowane stanowiska wystawienniczo-

handlowe w dniu rozpoczęcia Jarmarku tj. w piątek 16 grudnia br. o godz. 8.00. Rozmieszczenie i przydział 

stoisk należy do Organizatora. Na stronie internetowej www.jarmark.chelmiec.pl będą zamieszczane wszelkie 

informacje dla Wystawców w tym rozmieszczenie stolików. Przydział stoiska nie podlega negocjacji.  
7. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania sprawdzenia przed otwarciem Jarmarku wyrobów 

wystawianych. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości co do wyrobów wystawianych, 

Organizator ma prawo żądać natychmiastowego usunięcia wskazanego wyrobu. 
8.  Wystawca odpowiada za szkody wyrządzone w czasie trwania imprezy na udostępnionym mu przez 

Organizatora stoisku i zobowiązuje się do ich naprawienia lub pokrycia kosztów naprawy.  
9. Wystawcy zabrania, się pod rygorem natychmiastowego opuszczenia terenu Jarmarku: 

• udostępniania stoiska osobom trzecim,  

• pozostawienia pustego stoiska w trakcie trwania Jarmarku, 

• sprzedaży napojów alkoholowych bez uzgodnienia z Organizatorem. 
10. Na terenie  Jarmarku obowiązuje zakaz:  

• używania otwartego ognia,  

• korzystania z uszkodzonej lub prowizorycznej instalacji elektrycznej,   

• wnoszenia na teren Jarmarku substancji chemicznych, pożarowo niebezpiecznych, 

• zastawiania dojść i dojazdów do urządzeń przeciwpożarowych oraz tarasowania przejść.  

11. Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan i jakość oferowanego towaru.  

12. Wystawca przystępując do uczestnictwa w Jarmarku jednocześnie potwierdza jakość i zgodność oferowanych 

towarów zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi. 

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: 

• wyniki finansowe sprzedaży prowadzonej w czasie Jarmarku, 

• uszkodzenia powstałe na osobie lub mieniu Wystawcy przed, po i w trakcie trwania Jarmarku, 

• szkody spowodowane kradzieżą, przerwą w dostawie lub przepięciem prądu i innymi przyczynami 

losowymi lub spowodowane działaniem osób trzecich. 

• wynikłe zobowiązania ze strony Wystawcy względem Urzędu Skarbowego oraz Sanepidu. 



 

14. Wszelkie kwestie związane ze sprzedażą produktów, tj. zezwolenia, podatki, koncesje, licencje, ubezpieczenia i 

inne leżą w gestii Wystawcy.  

15. Wystawca jest zobligowany do: 

1. przygotowania stoiska do godz. 08:45 dnia 16 grudnia 2022r. PIĄTEK 

2. otwarcia stoiska w godzinach  9.00 – 21.00  16 i 17 grudnia 2022r. Piątek, Sobota i 10:00-20:00 

Niedziela 
3. przebywania lub pozostawienia osoby odpowiedzialnej na stoisku w godzinach trwania Jarmarku przez 

trzy dni  tj. Piątek, Sobota, Niedziela. 

4. utrzymywania porządku na stoisku oraz wokół niego w okresie trwania Jarmarku 
5. przekazania Organizatorowi stoiska w takim stanie, jakim został mu on udostępniony, tj. wysprzątany i 

oczyszczony z wszelkich dekoracji naniesionych przez siebie. 
16. Wystawca są zobowiązani do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz poleceń porządkowych 

obsługi Jarmarku. 
17. Podczas trwania Jarmarku w sprawach organizacyjnych i porządkowych decydują polecenia i rozstrzygnięcia 

Organizatora Jarmarku. 
18. Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygania spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem. 
19. Dodatkowych informacji udziela się pod numerem telefonu 18 443 33 73, kom. 695 987 412. 
20. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany w powyższym Regulaminie, informacje o 

ewentualnych zmianach będą zamieszczane na stronie www.gok.chelmiec.pl i www.jarmark.chelmiec.pl.  
21. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu, miejsca lub odwołania Wielkiego Jarmarku 

Bożonarodzeniowego bez podania przyczyny. Organizator zastrzega sobie w przypadku zaistnienia okoliczności 

od niego niezależnych w szczególności takich jak: siła wyższa, decyzje władz państwowych, niesprzyjająca 

pogoda prawo do odwołania, częściowego zamknięcia, skrócenia albo przełożenia terminu Jarmarku. W takich 

przypadkach Wystawcy nie przysługuje prawo do odszkodowania. 
22. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy udziału w Jarmarku osobom, które złamały regulamin na 

poprzednich Jarmarkach lub opuściły stoiska przed czasem.  

23. Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia przyjęcia zgłoszenia na Jarmark bez podania przyczyny. 

24. Wystawca zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich wytycznych nałożonych prawem oraz zakazów i 

nakazów wynikłych z sytuacji epidemiologicznej na terenie kraju. W przypadku odgórnych instrukcji 

zakazujących organizacji tego typu wydarzenia organizator zastrzega prawo odwołania wydarzenia.  

25. W czasie trwania Jarmarku dozwolone jest robienie zdjęć i filmowanie ekspozycji poszczególnych Wystawców, 

na co Wystawcy wyrażają zgodę poprzez uczestnictwo w Jarmarku. Wizerunki osób przebywających na terenie 

imprezy mogą zostać utrwalone przez Organizatora na materiałach fotograficznych i filmowych. Materiały te 

pozostają do dyspozycji Organizatora. 

26. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zebranego materiału na wielokrotnych polach eksploatacji. 

 

 

 

                                                           …………………………...               ………………………………… 
                                                          (data)                                                                        (podpis osoby zgłaszającej się jako Wystawca            

jest równoznaczny z akceptacją regulaminu) 

http://www.gok.chelmiec.pl/
http://www.jarmark.chelmiec.pl/

