Regulamin Jarmarku Bożonarodzeniowego 2022

1.

Jarmark Bożonarodzeniowy, zwany

w

dalszej częściRegulaminu ,,Jarmarkiem'''

w Świdnicy w

odbywa się każdego roku

miesiącu grudniu. Szczegółowy termin

w

Jarmarku otaz czas jego trwania ogłoszony jest kaŻdorazowo

stronach intemetowych: www.swidnickakoleda.pl,

puździerniku na

www.um.swidnica.pl,

www.sok.com.pl oraz w lokalnych mediach.
2.

organizatorem Jarmarku

jest LJrząd Miejski w Świdnicy we

ze Świdnickim ośrodkiemKultury. osobą odpowiedzia\ną

Bożonarodzeniowego

za otganizację Jarmarku

jest p. Jacek Piekunko dyrektor Wydziału Promocji

wlJrzędzie Miejskim

w

Swidnicy, tel. 605-768-843. osobą odpowiedzialną za

wynajem stoisk jest p. Aleksandra Baranowska

_ kierownik działu administracji

J.

Swidnickięgo ośrodka Kultury - tel. 881-512-000.
Miejscem odbywania się Jarmarku jest płyta Rynku w Świdnicy.

4.

Miejsce do handlowania, wtaz

a

współpracy

z

|okalizacją punktu handlowego' wskazuje osoba

odpowiedz ialna za wynaj em stoiska.

5.

Parkowanie pojazdów w czasie trwania Jarmarku możliwe jest tylko poza terenem

RyŃu,
6.

z uwzględnięniem punktu 7.

Kazdemu wystawcy miejsce do handlowania zostanie przypisane przez Organizatora
przed datąrozpoczęcia Jarmarku i dokładnie wskazane w dniu jego rozpoczęcta.

7.

Wjazd do Rynku oraz przygotowanie stoiska do sprzedazy jest dopuszczalne każdego
dnia trwania Jarmarku w godz. od 8.00 do 11.00 (na czas rozładunku towaru) oraz

wgodz. od 18.00 do 20.30 (naczas załadunku towaru po zakonczonym dniu
sprzedaĘ), jednakże kaŻdorazowy czas postoju w Rynku nie moze byĆ' dłuŻsry niz
45

minut. organizator przygotuje i wyda każdemu wystawcy

odpowiedni

identyfikator uprawniający do wjazdu na płytę Rynku na czas załadunku i rozładunku
towaru.
8.

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

9.

Za wjazd pojazdu na

teren Jarmarku

na czas rozładuŃu i załadunku towarów

wystawcy, zgodnie zpkt.7 Regulaminu, nie będzie pobierana opłata.
10.

Pobyt pojazdów w Rynku powyżej 45 minut jest zabroniony
karnym na podstawie kodeksu wykroczeń
173l2O2O Prezydenta

ptzez Straż Miejską.

Miasta Świdnicy z dnia

-

l

i

podlega sankcjom

zgodnie zZarządzeniem

Nr

0050-

lipca 2O2O r., co będzie egzekwowane

1

1.

Podczas Jarmarku dopuszcza się handel artykułami roŻnymi _ zarówno spozywczymi,

jak i przemysłowymi.
12.

Handel odbywa się v'ryłącznie w domkach wystawienniczych przygotowanych
i udostępnionych przez organizatora. Zabrania się wystawiania samodzielnych stoisk.

Wyjątek stanowi stoisko

z

choinkami (żywymi), których sprzedaz odbywa się

w wyznalzonym przez organizatora miejscu oraz stoiska zewnętrzne zaakceptowane
przez Organizatora.
13.

Wystawców, ze względu na oferowany asortyment, wybiera organizator' według
kolej nościzgłoszeń wystawców.

14.

Nie dopuszcza się handlu towarami, które stanowić mogą zagroŻenie dla zdrowia
i Ęcia.

15.

Stoiska oraz punkty gastronomiczno-handlowe powinny byó wyposazone'
indyrvidualnie przez najmujących, w podręczny sprzęt gaśniczy.

16. Swidnicki ośrodek Kultury, od handlujących i wystawców, pobiera:

- opłatę w wysokoŚci 150 zł bruffo dziennie (w tym zryczahowana opłata za energię

elektryczną)

za 1 stoisko w

domkach wystawienniczych przygotowanych

i udostępnionych przez Organizatora' co składa się na kwotę 1 050 zł za cały okres
trwania Jarmarku (7 dni);
- opłatę dzienrą za stoisko gastronomiczne wolnostojące (food truck)

-

100 zł brutto

dziennie
17. opłata za stoisko'

Itransza

-

o której mowa w pkt. 76, płatna będzie w dwóch transzach

po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia,II transza - nie pózniej niŻ w dniu

rozpoczęcia Jarmarku. Nie dopuszcza się wynajmu stoiska wystawienniczego na okres

krótszy niżczas trwania całego Jarmarku (7 dni).

I8.Z

opłat, o których mowa

w pkt. 16, zwolnione są fundacje i

stowarzyszenia,

organizacje pozarządowe, placówki oświatowe, którym stoiska oddawane

Są

w uĘczenie na czas wystawiania się podczas Jarmarku.

l9.Podczas trwania Jarmarku'

i po jego

do utrzymania czystościpod grozbą kary

20.

Kwestie Sporne wynikające

z

zakończeniu, wystawcy zobowiązani są

z art. l45 kodeksu wykroczeń.

uczestnictwa

w

Jarmarku rozsttzyga v,yłącznie

Organtzator.
21. osoby zainteresowanę udziałem w Jarmarku, w charakterze wystawców, zobowiązane
są do wypełnienia ,,Formularza zgłoszeniowego'', który dostępny jest do pobrania na

stronie internetowej www.swidnickakoleda.p1, w Świdnickim ośrodkuKultury
otazw Wydziale Promocji _IJrządMiejski w Świdnicy, p. 303.

22. Zgłoszenie uczestnictwa

w Jarmarku przyjmowane jest drogą elektroniczną

(skan

podpisanego zgłoszenia) na adres iarmark@,sok'com.pl lub nalezy je złoŻyć, osobiście

w
o

23.

siedzibie Świdnickiego ośrodkaKultury (Świdnica, Rynek

dpowiedz ialną za przyj mowa nie zgło szeń

o

j

e

st p.

43)

osobą

Aleksandra B aranowska.

udziale w Jarmarku decyduje kolejnośó zgłoszen.

o

wpisaniu na listę uczestników

Jarmarku zainteresowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem

poczty elektronicznej

_

wpisanie na listę uczestników następuje na podstawie

złoŻonego ,'Fotmularza zgłoszeniowego''. Po otrzymaniu potwięrdzęnja wpisania na

listę uczestników Jarmarku, na\ezy dokonać wpłaty I transzy opłaty na

konto

Organizatora.

Ż .Najpóźniej w dniu rozpoczęcia Jarmarku uczestnik jest zobowiązany do podpisania
Umowy z Organizatorem oraz uiszczenia II transzy opłaty uczestnictwa w Jarmarku.

W

przeciwnym razie organizator ma prawo do usunięcia Uczestnika

z

listy

wystawców.
25. orgartizator
zaj mowany m

nie ponosi odpowiedzialności za tzeczy pozostawione na
przez Wy stawcę.

26. organizator ntę ponosi odpowiedzialności za wypadki osób
przed, po i

27.

i

uszkodzenia towaru

w czasię trwania Jarmarku.

w przypadku wprowadzenia obostrzeń związanych ze
7

stoisku

9, ()r ganlzator zastt

stanem epidemii dot.

CoVID-

zeg a mo żl iwo śó o dwoł ani a J armarku.

28. Regulamin Jarmarku

jest dostępny w Świdnickim ośrodku Kultury, Wydziale

Promocji _ Urząd, Miejski w Świdnicy, p. 303 oraz na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Świdnicy _ www'swidnickakoleda'pl

A' Gorgoń

