
 

 

 

 

REGULAMIN JARMARKU BOŻONARODZENIOWEGO 

Trzebielino, 17 grudnia 2022 roku 

 

 

§ 1. 

Jarmark Bożonarodzeniowy w TRZEBIELINIE, zwany dalej „Jarmarkiem” jest gminną imprezą 

wystawienniczo – handlową dla wytwórców regionalnych wyrobów i przedmiotów użytkowych oraz 

artystycznych i produktów spożywczych, a także dla sprzedawców asortymentu o charakterze 

świątecznym. 

§ 2. 

Jarmark jest organizowany dnia 17 grudnia 2022 roku na Placu Targowym w Trzebielinie (sobota)                     

w godz. od 16.00 do 20.00. 

 

§ 3. 

1. Podmiot deklarujący udział w Jarmarku zobowiązany jest do przesłania wypełnionej Karty Zgłoszenia 

Wystawcy wraz z załącznikami dostępnymi na stronie internetowej Biblioteki – Gminnego Centrum Kultury  

w Trzebielinie, pod adresem www.biblioteka.trzebielino.pl 

2. Kartę należy przesłać najpóźniej do dnia 12 grudnia 2022 roku: 

a. korespondencyjnie na adres:  

Biblioteka – Gminne Centrum Kultury w Trzebielinie 

ul. Pomorska 24 

77-235 Trzebielino 

      b. e-mailem: biblioteka@trzebielino.pl 

      c. osobiście do siedziby BGCK w godzinach pracy biblioteki. 

3. O możliwości wystawienia danego stoiska decyduje Organizator Jarmarku, który zastrzega sobie prawo             

do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny. 

4. Preferowane będą stoiska z asortymentem związanym ze Świętami Bożego Narodzenia i innym 

asortymentem zaakceptowanym przez Organizatora. 

5. Organizator zapewnia jeden stół i ławkę. 

6. Wystawca ma obowiązek dotrzeć do godz. 15.00 do miejsca Jarmarku i potwierdzić swoją obecność. 

7. Miejsce pod stoisko będzie udostępnione na podstawie dostarczonej dla organizatora wcześniej karty 

zgłoszenia. 

8. Podmiot biorący udział w Jarmarku deklaruje się przekazać przedmiot, na rzecz Organizatorów przy 

potwierdzeniu obecności (najpóźniej do godz. 15.15), który zostanie przeznaczony na nagrodę dla 

uczestników konkursów organizowanych przez Organizatora. 

 

§ 4. 

Wystawcy zabrania się: 

1.  prowadzenia na terenie Jarmarku działalności naruszającej dobre obyczaje, godność i uczucia religijne, 

2. udostępniania stoiska osobom trzecim, pod rygorem opuszczenia terenu Jarmarku, 

 

§ 5. 

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

i inne leżą w gestii Wystawcy.  

 



 

§ 6. 

Wystawca jest zobligowany do: 

1. przebywania lub pozostawienia osoby odpowiedzialnej na stoisku w godzinach trwania Jarmarku, 

2. utrzymywania porządku na stanowisku oraz wokół niego w trakcie korzystania, 

3. przekazania Organizatorowi stanowiska w takim stanie w jakim zostało mu ono udostępnione,  

4. ubezpieczenia działalności na własny koszt i ryzyko. 

 

§ 7. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: 

1. eksponaty wystawione na stoisku, 

2. za uszkodzenia powstałe na osobie lub mieniu Wystawcy przed, po i w trakcie trwania Jarmarku, 

3. za szkody spowodowane kradzieżą, ogniem, wichurą, deszczem, zamieciami śnieżnymi, eksplozją, 

zalaniem wodą, przerwą w dostawie lub przepięciem prądu i innymi przyczynami losowymi. 

 

§ 8. 

Nie dopuszcza się parkowania pojazdów Wystawców przy stanowiskach handlowych, za wyjątkiem czasu 

przeznaczonego na wyładunek i załadunek towaru. 

 

§ 9. 

1. Uczestnicy Jarmarku są zobowiązani do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz poleceń 

porządkowych obsługi Jarmarku. 

2. Potwierdzeniem przyjęcia zobowiązania jest złożenie podpisu na KARCIE ZGŁOSZENIA WYSTAWCY. 

 

§ 10. 

Podczas trwania Jarmarku w sprawach organizacyjnych i porządkowych decydują polecenia i rozstrzygnięcia 

Kierownika Jarmarku – Dyrektora BGCK w Trzebielinie. 

 

§ 11. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub straty eksponatów, a także wypadki losowe 

uczestników Jarmarku zaistniałe podczas jego trwania. 


