
Regulamin Jarmarku Bożonarodzeniowego 202l

1. Jarmark Bożonarodzeniowy, zwany w dalszej części Regulaminu 
',Jalmarkiem'',

odbywa się kaŻdego roku w Swidnicy w miesiącu grudniu. Szczegółowy tęrmin
Jarmarku oraz czas jego trwania ogłoszony jest kaŻdorazowo w pażdzierniku na
stronach internetowych: www.swidnickakolęda.pl, www.um.swidnica.pl,
www.sok.com.pl oraz w lokalnych mediach.

2. organizatorem Jarmarku jest LJrząd Miejski w Swidnicy we współpracy
ze Swidnickim ośrodkiem Kultury.

3. Treść niniejszego Regulaminu obowiązuje wystawców Jarmarku, którzy zawar|t
umowę uczestnictwa w Jarmarku' Wszystkie zapisy Zwane są dalej Regulaminem
i stanowią integralną częśc Umowy.

$1
Zgloszenia

1. Miejscem odbywania się Jarmarku jest płyta Rynku w Swidnicy.
2. Stoiska wynajmowane Są na cały okres trwania Jarmarku. KaŻdego dnia musi być

prowadzonapIzez Wystawcę działalność handlowa w godz. 10.00-19.00.
3' Wyrażenie chęci udział udziału w Jarmarku odbywa się poprzez ptzesłanie karty

zgłoszenia dostępnej na stronie intęrnetowej: www.swidnickakoleda'pl Wypełnioną
kartę (skan podpisanego zgłoszenia) naleŻy przesłaÓ na adres e-mail:
jarmark@sok'com.pl Na podstawie przesłanych zgłoszen organtzator zatwtetdza
udział Wystawcy w Jarmarku oruz asoĘment, zgodnie zzałoŻentami Jarmarku.

4. Wystawcy zatwrcrdzęni do udziału w Jarmarku otrzymaj4, na podany w karcie
zgłoszenia adres e-mail, dokumenty do podpisania' tj. Umowę oraz Regulamin
Jarmarku' Podpisanie i odesłanie podpisanych dokumentów jest jednoznacznie
ze zobowiązaniem Wystawcy do dokonania wpłaty kaucji oraz opłaty za udział
wJarmarku. organizator przesyła fakturę VAT do zapłaty w formie elektronicznej.
Gwarancją udziału w Jarmarku jest terminowe uregulowanie płatności prZęZ
Wystawcę.

5. Każdemu wystawcy miejsce do handlowania zostanie przypisane przez organizatora
przed datą rozpoczęcia Jarmarku i dokładnię wskazane w dniu jego rozpoczęcia.
organtzatot zasttzega sobie prawo do przydziału stoiska i jego połozenia wg własnego
uznanra.

6. Przejęcie stoiska przez Uczestnika nastąpi wyłącznte na podstawie dokonanej wpłaty
za udział oraz wpłaty kaucj i.

7. Przękazanie stoiska Wystawcy nastąpi w dniu rozpoczęcia Jarmarku w godz. 8'00-
10.00' Brak wpłaĘ kaucji uniemozliwl,aorgantzatorowi wydanie kluczy do stoiska.

$2
Zasady prowadzenia handlu

Podczas Jarmarku dopuszcza się handel artykułami roŻnymi - zarówno spozywczymi,
jak i przemysłowymi. W celu zapewnienia róznorodności produktów, podczas trwania
Jarmarku dopuszcza się handel asortymentem takiego Samego rodzaju maksymalnie
przez dwóch wystawców' Wystawców, ze względu na oferowany asortyment' wybiera
organizator, według ko lej no ści zgŁo szen wy stawc ów.
Handel odbywa się wyłącznie w domkach wystawienniczych przygotowanych
i udostępnionych przęz organizatora. Zabrania się wystawiania samodzielnych stoisk.
Wyjątek stanowi stoisko z choinkami (zywymi lub sztucznymi;, których sprzedaŻ
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4.

odbywa się w .vqyznaczonym przez organizatora miejscu oraz stoiska zewnętrzne
zaakceptow ane przez Or gantzator a.

Nie dopuszcza się handlu towarami, które stanowió mogą zagroŻenie dla zdrowia
lŻycia. obowiązuje bezwzględny zakaz sprzedaży, narkotyków i ich pochodnych'
produktów pirotechnicznych, a takŻe podrobek towarów oraz towarów, na które
Uczestnik nie posiada licencji.
Parkowanie pojazdów w czasie trwania Jarmarku mozliwe jest tylko poza terenem
Rynku, zuwzględnieniem zapisu $2 pkt 5.

5. Wjazd do RyŃu orazprzygotowanie stoiska do sprzedaĘ jest dopuszcza|ne każdego
dnia trwania Jarmarku w godz. od 8.00 do 10.00 (na czas rozładunku towaru) oraz
w godz. od 19.00 do 20.30 (na czas załadunku towaru po zakonczonym dniu
sprzedaży)' jednakze kaŻdorazovn1t czas postoju w Rynku nie moze byc dłuŻszy ntŻ
45 minut.

6. Kierujący pojazdem zobowiązany jest przesttzegać istniejącej w Rynku i na drogach
dojazdowych do Rynku w Świdnicy organizację ruchu.

7. Za wjazd pojazdu na teren Jarmarku na czas rozładunku i załadunku towarów
wystawcy, zgodnie z zapisamt $2 pkt 5 Regulaminu, nie będzie pobierana opłata.

8. Pobyt pojazdów w Rynku powyżej 45 minut jest zabroniony i podlega sankcjom
karnym na podstawie kodeksu wykroczeń - zgodnie zZarządzeniem Nr 0050-
113l2O2O Prezydenta Miasta Swidnicy z dnia l lipca 2020 r., co będzie egzekwowane
przez Straż Miejską.

9. Uczestnik Jarmarku, w dniu odbioru domku, otrzymuje kłódkę z kompletem kluczy
oraz jeden identyfikator uprawniający do wjazdu na płytę Rynku na czas załadunku
i rozładunku towaru.

10. Stoiska oraz punkty gastronomiczno-handlowe powinny być wyposazone'
indywidualnie przez najmujących, w podręczny sprzęt gaśntczy. Pracownicy punktów
prowadzących sprzedaż art. spoŻywczych i prowadzących punkty gastronomiczne
powinni posiadać stosowną odzteŻ ochronną oraz aktua7nąksiąŻeczkę zdrowia ' KaŻdy
Uczestnik prowadzący sprzedaż art. spożywczych i gastronomtcznych zobowiązany
jest posiadac przy sobie, podczas prowadzonej działalności na swoim stoisku,
dodatkowe dokumenty potwierdzające, Że Uczestnik otrzymał zezwolenie na
prowadzenie stosownej działalności przez właściwą terytorialnie Stację Sanitamo-
Epidemiologl'czną, która wydała pozytywnądecyĄęlzgodę na prowadzenie handlu.

$3
opłaĘ

1. Swidnicki ośrodek Kultury, od handlujących i wystawców, pobiera:
. opłatę w wysokości 100 zł brutto dziennie (w tym zryczałtowana opłata za energię

elektryczną) za 1 stoisko (tj. y, domku wystawienniczego) przygotowane
i udostępnionę przęz organizatora, która musi zostaó wpłacona zgodnie z zapisami
$l pkt 4

o opłatę dzienną za stoisko z choinkami (żywymi lub sztucznymi), wznaczone
przez organizatora' w Wysokości 100 zł brutto dziennie

. kaucję' w wysokości 300 zł,która musi zostać wpłacona zgodnie zzapisami $1 pkt
4. Kaucja zostanie zwrócona na rachunek bankowy w nieprzekraczalnym terminie
7 dnl od dnia zakonczenia Jarmarku pod warunkiem lvywiązania się zzapisów
umowy dot. wynajmu stoiska na cele sprzedaży.

2. Z opłat, o których mowa w $3 pkt 1 zwolnione są fundacje i stowarzyszenia,
otganizacje pozarządowe, placówki oświatowe' którym stoiska oddawane Są

w uŻyczente na cZaS wystawiania się podczas Jarmarku'



$4
odpowiedzialność

1. organizator nie ponosi odpowiedzialności Za rzeczy pozostawione na stoisku
zaj mowany m przez Wystawcę.
organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe na osobie lub
mieniu Wystawcy przed, po i w trakcie Jarmarku. Wystawca nie może żądać
odszkodowania od organizatora Za powstałe uszkodzenia,
organtzator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty (w tym zniszczenia
domku oraz towatu Uczestnika) spowodowane, m.in'' kradzieŻą, ogniem' wichurą,
deszczem, zamteciami śnieznymi, mrozem, uderzeniem pioruna, przerwą w dostawie
prądu, przepięciem prądu i innymi przyczynami losowymi. Szkody te nie mogą byó
powo dem t o szczeń fi nansowy ch wobec or gantzator a.

organizator zastrzega sobie prawo do przerw w dostawie prądu, a Wystawca nie moze
Żądać odszkodowania z tego tytułu. Wystawca powinien samodzielnie zabezpieczyc
ur ządzenta el ektroni czne i el ektry czne pr zed uszko dzeniami.
organtzator zastrzega sobie prawo do zamknięcia Jarmarku na czas kilku godzin lub
kilku dni Z ptzyczyn losowych, na polecenie władz miasta lub słuzb porządku
publicznego oraz instytucji publicznych' Za przelwę w funkcjonowaniu jarmarku
otganizator nie ponosi odpowiedzialności. Wystawca nie moze Żądać z tego tytułu
zwrotu wszy stki ch ponie siony ch ko sŻów związany ch z udziałem w Jarmarku.
Wystawca odpowiada za zaistntałe w domku uszkodzenia i jest zobowiązany do
pokrycia kosztów naprawy lub zakupu uszkodzonych, lub zaginionych elementów
domku, zgodnie Zwcęną firmy udostępniającej domki.
Organtzator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu funkcjonowania Jarmarku,
a Wystawca nie moŻe ŻądaÓ odszkodowania z tego tytułu i zwrotu poniesionych
kosŹów.

1.

$s
Postanowienia końcowe

W przypadku wprowadzenia obostrzeń związanych ze stanem epidemii dot. CoVID-
19, organizator zastrzęga moŻliwość odwołania Jarmarku.
Podczas trwania Jarmarku' i po jego zakończeniu, wystawcy zobowiązani są
do utrzymania czystości pod groŹbą kary z art. I45 kodeksu wykroczeń.
Kwestie sporne wynikające z uczestnictwa w Jarmarku rczstrzyga wyłącznie
Organizator.

Informacja o danych osobowych

L Wystawca podpisując niniejszy Regulamin oŚwiadcza, Że vłyraŻa zgodę na
przetwarzante jego danych osobowych w celu prowadzenia korespondencji,
wystawienia faktury VAT, wprowadzenia danych osobowych do bazy danych i ich
wielokrotnego przetwarzania obecnie i w przyszłosci przez otganizatora oraz na
udostępnianie ich podmiotom trzecim na podstawie zawartych umów oraz instytucjom
publicznym zwtązanych z funkcjonowanięm Jarmarku * w celach infbrmacyjnych
oraz promocyjno-handlowych' zgodnie z ustawą z dnia l0 maja 201 8 roku o ochronie
danych osobowych (Dz.U' z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozpotządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (IJE)20161679 zdnta2T kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony osob ftzycznych w zwtązku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyv'ry 95l46lWE (RoDo).
KaŻdy Wystawca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich
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