REGULAMIN UCZESTNICTWA
W TWARDOGÓRSKIM JARMARKU BOŻONARODZENIOWYM 2021
§ 1. Organizator, czas trwania i cel Jarmarku Bożonarodzeniowego
1. Jarmark Bożonarodzeniowy, zwany dalej „Jarmarkiem” lub „Wydarzeniem”, odbywa się 19 grudnia
2021 r. w godzinach od 12:00 do 18:00 w Twardogórze, na Rynku, w bezpośrednim sąsiedztwie
budynku Ratusza.
2. Organizatorem Jarmarku jest Urząd Miasta i Gminy Twardogóra, we współpracy z Gminnym
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Twardogórze.
3. Jarmark jest imprezą wystawienniczo-handlową do udziału w której zapraszamy: artystów,
rękodzielników, rzemieślników, stowarzyszenia, placówki oświatowe, sołectwa, koła
gospodyń wiejskich, lokalne gastronomie, wytwórców produktów lokalnych i ludowych.
4. Celem Jarmarku jest promocja regionalnych wyrobów, przedmiotów użytkowych
oraz artystycznych o charakterze bożonarodzeniowym; prezentacja różnych form aktywności
twórczej i społecznej odwołujących się swą treścią do tematyki Bożego Narodzenia.
§ 2. Obowiązki Uczestników
1. Uczestnikiem Wydarzenia może być tylko osoba zdrowa tj. u której nie stwierdzono objawów
COVID oraz która w sposób świadomy nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID lub która
w okresie nie krótszym niż 2–tygodnie przebywała na obszarze ognisk COVID.
2. Uczestnicy w ramach Wydarzeń zobowiązani są do:
 stosowania środków ochrony osobistej związanej z zakrywaniem ust oraz nosa np. maseczek czy
chust, szalików. Obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy dziecka do ukończenia przez niego
4 roku życia oraz osób które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, lub osób
mających trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa;
 korzystania ze środków dezynfekujących udostępnionych przez Organizatora lub
z własnych;
 zachowania wymaganego dystansu pomiędzy innymi Uczestnikami tj. co najmniej 1,5 metra
odległości podczas Wydarzenia, a także podczas korzystania z infrastruktury sanitarnej
Wydarzenia. Obowiązek zachowania dystansu nie dotyczy:
 Uczestnika, który uczestniczy w Wydarzeniach z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
 Uczestnika, który uczestniczy w Jarmarku z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą
z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia
specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
 osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.
 niedokonywania jakichkolwiek zmian ustawienia czy oznakowania miejsc przeznaczonych do
siedzenia, o ile takie będą przewidziane w danym Wydarzeniu;
 zajmowania miejsc na widowni czy obszarze Wydarzenia zgodnie z wytycznymi Organizatora;
 przestrzegania bieżących wytycznych i zaleceń Organizatora;
3. Udział w Wydarzeniu jest równoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu,
obowiązków przestrzegania jego postanowień oraz ze spełnieniem przez Uczestnika wymogów
stawianych w treści niniejszego Regulaminu.
4. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania powodujące naruszenie
postanowień niniejszego Regulaminu, skutkujące powstaniem szkody u Organizatora oraz osób
trzecich.
5. Uczestnik zobowiązuje się także do przestrzegania przepisów prawa obowiązujących w dniu
organizacji Wydarzenia, a które nie zostały ujęte w treści niniejszego Regulaminu.

§ 3. Uprawnienia Organizatora
1.
2.



Organizator jest uprawniony do bieżącej kontroli przestrzegania przez Uczestników Wydarzenia
postanowień niniejszego Regulaminu.
Organizator ma prawo do:
wyproszenia/wyprowadzenia Uczestnika, który mimo wezwania do zaprzestania naruszeń
postanowień niniejszego Regulaminu nie stosuje się do obowiązków w nim przewidzianych czy
bieżących wytycznych Organizatora;
odmowy wpuszczenia na obszar Wydarzenia osób, które swoim zachowaniem mogą zakłócić
ład, porządek, oraz program jego przebiegu, a także które nie chcą się zastosować do
obowiązków przewidzianych niniejszym Regulaminem, w tym także bieżących wytycznych
i zaleceń Organizatora;
§ 4. Organizacja Wydarzenia

1.

Uczestnikami Jarmarku - w charakterze wystawcy - mogą być przedsiębiorstwa, twórcy ludowi
i twórcy rękodzieła artystycznego posiadający w swej ofercie wyroby związane z tematyką
świąteczną, kulturą ludową i rękodziełem artystycznym.
2. Preferowany asortyment wystawienniczy to: bombki i inne ozdoby świąteczne, choinki, stojaki do
choinek, iluminacje świetlne, stroiki, okolicznościowe prezenty, opakowania do prezentów,
wszelkie specjały kuchni (szczególnie tradycyjne wypieki świąteczne i potrawy wigilijne,
np. karp, uszka, pierogi), wyroby cukiernicze, słodycze, kosmetyki, galanteria (skórzana,
wełniana, stołowa), słodycze, zabawki, artykuły rzemiosła artystycznego (rękodzieło, ceramika
artystyczna), pamiątki, wyroby i produkty regionalne, usługi gastronomiczne w postaci małych
poczęstunków.
3. Zabrania się sprzedaży używanej odzieży i obuwia.
4. Warunkiem udziału w Jarmarku w charakterze wystawcy jest dostarczenie wypełnionej karty
zgłoszeniowej, stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu - w jeden ze wskazanych
poniżej sposobów:
a. przesyłając na adres informacja@twardogora.pl,
b. za pośrednictwem faksu nr 71 315 81 42
c. osobiście w siedzibie Organizatora,
a następnie uzyskanie akceptacji przez Organizatora tego zgłoszenia.
5. Kartę zgłoszeniową należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.12.2021 r., do
godz. 15:00.
6. Wzór karty zgłoszeniowej jest do pobrania w siedzibie Organizatora lub na stronie
www.twardogora.pl.
7. Samo nadesłanie karty zgłoszeniowej nie jest równoznaczne z przyjęciem osoby zgłaszającej
do uczestnictwa w Jarmarku w charakterze Wystawcy.
8. Po skompletowaniu kart zgłoszeniowych Organizator dokonuje wyboru wystawców spośród
nadesłanych propozycji, co jest równoznaczne z akceptacją zgłoszenia uczestnictwa
w Jarmarku w charakterze Wystawcy.
9. Wystawca może być poproszony przez Organizatora o fotografię asortymentu bądź swojego
stoiska.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia oraz weryfikacji
proponowanego asortymentu bez podania przyczyny.
11. Jeśli liczba zgłoszeń jest większa niż liczba miejsc, którymi dysponuje Organizator, o udziale
decyduje oryginalność i unikatowość oferowanego asortymentu oraz działalność na terenie
Gminy Twardogóra.

12. Informacja o akceptacji zgłoszenia zostanie przekazana za pomocą poczty elektronicznej do dnia
13.12.2021 r., na adres mailowy wystawcy, podany w zgłoszeniu.
13. Karta zgłoszeniowa po jej zaakceptowaniu przez Organizatora staje się umową pomiędzy
Organizatorem a Wystawcą.
14. Organizator umożliwia nieodpłatne udostępnienie stoisk handlowych na czas trwania Jarmarku.
15. Chęć skorzystania ze stoiska udostępnionego nieodpłatnie przez organizatora należy zgłosić za
pomocą Karty zgłoszeniowej, o której mowa w § 2 pkt 4 niniejszego Regulaminu.
16. Liczba stoisk jest ograniczona.
17. Organizator zastrzega sobie prawo do przydziału stoiska i jego położenia według własnego
uznania.
18. Stoisko przeznaczone jest wyłącznie dla Wystawcy, który uzyskał akceptację zgłoszenia od
Organizatora, w trybie pkt. 12.
19. Każdemu Wystawcy stoisko zostanie przypisane przez Organizatora przed datą rozpoczęcia
Jarmarku i dokładnie wskazane najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia
20. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu jakikolwiek kosztów poniesionych przez Wykonawcę
związanych pośrednio lub bezpośrednio z udziałem w Jarmarku i organizacją stoiska
21. W przypadku rezygnacji przez Wystawcę z uczestnictwa z Jarmarku w trakcie jego trwania,
Wystawcy nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów. Jednocześnie Organizator uprawniony
jest do przekazania stoiska na rzecz innego zainteresowanego Wystawcy i wpisania Wystawcy
na listę osób, które nie będą dopuszczone do udziału w kolejnych Jarmarkach.
§ 5. Zobowiązania Wystawcy
1.

Asortyment sprzedawanych artykułów musi być zgodny z podanym w karcie zgłoszeniowej
Wystawcy i zaakceptowanym przez Organizatora.
2. Wystawcy zobowiązują się do zapewnienia funkcjonowania stoiska w godzinach trwania
Jarmarku, tj. od godz. 12:00 do godz. 18:00 oraz obsługi osób wskazanych w zgłoszeniu, przy
czym gotowość stoiska przewidziana jest na godz. 10:00.
3. W czasie Jarmarku działalność wystawienniczą Wystawca może prowadzić tylko na
wyznaczonym dla niego przez Organizatora stoisku.
4. Używanie przez Wystawcę udostępnionych przez Organizatora obiektów handlowych lub gruntu
niezgodnie z regulaminem oraz oddanie do korzystania osobom trzecim pod jakimkolwiek
tytułem, skutkuje koniecznością natychmiastowego opuszczenia terenu Jarmarku przez
Wystawcę lub ww. osoby trzecie, bezzwłocznego uprzątnięcia stoiska i jego likwidacji oraz
natychmiastowym rozwiązaniem umowy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu do
usunięcia uchybień. W przypadku braku uprzątnięcia stoiska przez Wystawcę lub osoby trzecie
wskazane powyżej Organizator uprawniony jest do jego uprzątnięcia i likwidacji na koszt i ryzyko
Wystawcy.
5. Wystawcy zorganizują swoje stoiska zgodnie z ustaloną przez Organizatora ich lokalizacją.
6. Wystawcy zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku na terenie obiektów handlowych,
a także na terenie do niego przyległym.
7. Organizatorowi służy uprawnienie wstępu na teren stoiska w obecności Wystawcy
w celu oceny przestrzegania wymogów określonych powyżej.
8. Obowiązuje zakaz wystawiania i reklamy towaru poza wyznaczonym miejscem, a także ingerencji
w konstrukcję udostępnionego przez Organizatora stoiska, a w szczególności: wbijania gwoździ,
wkręcania haków, śrub, wsporników itp. w elementy stoiska, wiercenia, przycinania i innych tego
typu czynności.
9. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia powierzonego przez Organizatora sprzętu wystawca
zostanie obciążony kosztami naprawy.
10. Każdy Wystawca wyposaża stoisko w regały, półki, stoły i krzesła we własnym zakresie.

11. Organizator zabezpiecza dostęp do mediów, po uprzednim zgłoszeniu i uzgodnieniu
zapotrzebowania, jednak zaopatrzenie w przedłużacze leży w gestii Wystawcy.
12. Stoisko Wystawcy może zostać czasowo wyłączone z handlu na polecenie Organizatora,
w przypadku gdy wynika to z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego
przebiegu Wydarzenia.
13. Wystawca zobowiązuje się do estetycznego udekorowania stoiska w klimacie
Bożonarodzeniowym.
14. Zabrania się obudowywania udostępnionych stoisk.
15. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących
oznaczenia placówki handlowej, wprowadzenia do obrotu handlowego towarów odpowiednio
oznakowanych, posługiwania się narzędziami pomiarowymi legalizowanymi, przestrzegania
terminów przydatności do spożycia i trwałości towarów spożywczych przeznaczonych do
sprzedaży.
16. Wystawca prowadzący działalność, na którą wymagane są przewidziane polskim prawem
zezwolenia lub koncesje, zobowiązany jest posiadać aktualne dokumenty zezwalające na
prowadzenie takiej działalności.
17. Wystawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za eksponowane i zbywane przedmioty.
18. Organizator nie odpowiada za rozliczenia publicznoprawne Wystawcy z Urzędem Skarbowym,
ani za wprowadzanie przez Wystawców do obrotu żywności (w tym również słodyczy) w sposób
niezgodny z prawem.
19. Wystawca ma prawo do prowadzenia reklamy na powierzchni własnego stoiska w zakresie
uzgodnionym z Organizatorem pod warunkiem, że nie zakłóca normalnego toku Wydarzenia.
Reklama poza stoiskiem wymaga pisemnej zgody organizatora i może być realizowana wyłącznie
za jego pośrednictwem. W przeciwnym razie reklama taka podlega likwidacji na koszt Wystawcy.
20. Wystawca nie może emitować na stoisku żadnej indywidualnej muzyki.
21. Wystawca oświadcza, że działalność prowadzona przez niego na terenie Jarmarku nie będzie
naruszać dobrych obyczajów, godności i uczuć religijnych.
22. Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów: bhp, przeciwpożarowych, sanitarnych,
ochrony środowiska oraz do stosowania zaleceń/wytycznych SANEPID-u ustanowionych
w związku z trwającą epidemią wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, w tym do:
 Zakrywania nosa i ust w czasie wykonywania bezpośredniej obsługi klientów. Zalecane jest
stosowanie maski, maseczki, albo przyłbicy;
 Zapewnienia sobie oraz swoim pracownikom rękawiczek jednorazowych lub środków do
dezynfekcji rąk;
 Zapewnienia klientom dostępu do środków do dezynfekcji rąk;
 Systematycznej dezynfekcji rąk;
 Zaleca się wyposażenie stanowisk obsługi w przeźroczystą osłonę np. z pleksi, oddzielającą
klienta od pracownika;
 Zaleca się częste dezynfekowanie lad i czytników płatniczych, przeprowadzanie co najmniej raz
na godzinę dezynfekcji stanowiska kasowego lub stanowiska obsługi. Zaleca się także
dezynfekcję PIN-padów, skanerów - każdorazowo po/przed użyciem.
23. Po zakończeniu Jarmarku Wystawca zobowiązuje się - bez dodatkowego wezwania - do
niezwłocznego wydania Organizatorowi wszelkiego udostępnionego mu sprzętu w stanie
niepogorszonym, bądź przywrócenia stanu poprzedniego.
24. Odpady powstałe wskutek działalności stoiska Wystawca zobowiązany jest utylizować we
własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Organizator zapewnia pojemniki
na odpady służące odwiedzającym teren Jarmarku.

§ 6. Wystawcy gastronomiczni
1.
2.
3.

Prowadzenie działalności gastronomicznej na przystosowanych do tego celu stoiskach może
odbywać się tylko przy użyciu urządzeń elektrycznych ze szczególną dbałością o zasady
bezpieczeństwa.
Obsługujący stoiska gastronomiczne zobowiązani są do posiadania ważnej książeczki badań dla
celów sanitarno – epidemiologicznych oraz aktualne badania sanitarne dopuszczające do
kontaktu z żywnością.
W przypadku braku pozwoleń i uzgodnień na prowadzoną działalność na terenie Jarmarku
odpowiedzialność (w wyniku kontroli np. SANEPID, lekarz powiatowy weterynarii) ponosi
Wystawca.
§ 7. Ubezpieczenie i odpowiedzialność

1.
2.

3.
4.

Wystawca ubezpiecza przedmiot działalności na własny koszt i ryzyko.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) produkty, eksponaty lub inne ruchomości przechowywane na stoisku
b) szkody powstałe na osobie lub mieniu Wystawcy przed, po i w trakcie trwania Jarmarku
c) szkody powstałe na osobie lub mieniu Wystawcy spowodowane kradzieżą lub innym
przestępstwem lub wykroczeniem, popełnionym przez osoby trzecie
d) jakiekolwiek uszkodzenia towarów Wystawcy przed, po i w trakcie trwania Jarmarku.
e) szkody powstałe na osobie lub mieniu uczestników Jarmarku powstałe w wyniku
okoliczności za które odpowiada Wystawca
Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, ogniem, wichurą, opadem
atmosferycznym, uderzeniem pioruna, eksplozją, zalaniem wodą, epidemią, przerwą w
dostawie mediów (w tym m.in. prądu, wody) i innymi przyczynami losowymi.
Wystawca odpowiada za zaistniałe w wyniku jego działalności szkody i jest zobowiązany do
pokrycia szkody w pełnej wysokości w tym również kosztów naprawy.
§ 8. Transport i zaopatrzenie

1.

2.
3.

Do obowiązków Wystawcy należy: zorganizowanie dostawy towaru w ilości gwarantującej
całodzienne zaopatrzenie oraz opuszczenie samochodami dostawczymi terenu Jarmarku do
godz. 10:00. Ponowny wjazd samochodów dostawczych na teren Wydarzenia, celem
dokonania likwidacji stoiska możliwy będzie dopiero po zakończeniu Jarmarku.
Całkowita likwidacja stoisk po zakończeniu Jarmarku dnia 19.12.2021 r. może odbywać się od
momentu zakończenia Wydarzenia i powinna zakończyć przed godziną 22:00.
Godziny wjazdu i wyjazdu pojazdów na teren Jarmarku muszą być bezwzględnie
przestrzegane.
§ 9. Postanowienia końcowe

1.
2.
3.
4.

Podczas trwania Wydarzenia, w godzinach 09:45-18:15, w budynku Urzędu Miasta i Gminy w
Twardogórze (pok. nr 16) pełniony będzie przez przedstawicieli Organizatora stały dyżur.
Na terenie Jarmarku, zespoły rozrywkowe i inne, nie mają prawa występować bez zezwolenia
Organizatora.
W przypadku nie stosowania się do ustaleń Regulaminu Organizator może usunąć Wystawcę
bez zwrotu kosztów uczestnictwa i rozwiązać umowę.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany treści niniejszego Regulaminu, a także zmiany
programu, terminu Wydarzenia a także odwołania Wydarzenia w przypadku zmiany przepisów
powszechnie obowiązujących lub zaleceń i wytycznych instytucji państwowych związanych
z procedurą zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID.

5.

6.
7.

Rozstrzyganie wszelkich sporów związanych z obowiązkami przewidzianymi w niniejszym
Regulaminie, a także interpretacja jego zapisów leży w gestii Organizatora i są wiążące dla
Uczestnika. Spory, których nie dało się rozwiązać w powyższy sposób rozstrzygać będzie sąd
właściwy rzeczowo dla Organizatora.
Przypadki nie uwzględnione w Regulaminie będą rozstrzygane na podstawie przepisów
Kodeksu Cywilnego.
Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora pod adresem
www.twardogora.pl.a także w miejscu organizacji Wydarzenia z obowiązkiem zapoznania się
przez Uczestnika z jego treścią przed wejściem na obszar Wydarzenia.

