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Regulamin IV Gorlickiego Jarmarku Bożonarodzeniowego 2018 

 

 

1. Gorlicki Jarmark Bożonarodzeniowy, zwany w dalszej części Regulaminu 

„Jarmarkiem”, organizowany jest w dniach od 22.12.2018 r. do 23.12.2018 r., w godz. 

od 10.00 do 18.00 na płycie Rynku w Gorlicach. 

2. Organizatorem Jarmarku jest Urząd Miejski w Gorlicach we współpracy z Gorlickim 

Centrum Kultury. Osobą odpowiedzialną za organizację Jarmarku jest Marcin Gugulski 

– koordynator Biura Informacji i Promocji w Urzędzie Miejskim w Gorlicach, tel. 18 35 

51 272. 

3. Każdy Wystawca zainteresowany udziałem w Jarmarku powinien przesłać do 

Organizatora wypełnioną Kartę Zgłoszenia. Karta Zgłoszenia oraz Regulamin Jarmarku 

dostępne są na stronie internetowej www.gorlice.pl. Karta Zgłoszenia dostępna jest 

także w Pawilonie Historii Miasta Gorlice, Rynek 2. Po wypełnieniu Karty Zgłoszenia 

należy ją przesłać najpóźniej do dnia 23 listopada 2018 r. na adres poczty 

elektronicznej: pawilon@um.gorlice.pl lub dostarczyć do Pawilonu Historii Miasta 

Gorlice, Rynek 2. Przesłanie Karty Zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją 

postanowień Regulaminu Jarmarku. 

4. Przesłana do Organizatora Karta Zgłoszenia nie uprawnia do udziału w Jarmarku. O 

przyjęciu Wystawcy do udziału w Jarmarku decyduje Organizator, biorąc pod uwagę 

oferowane do sprzedaży produkty zgodne z charakterem i celem Jarmarku. Przyjęcie 

do udziału w Jarmarku zostaje potwierdzone przez Organizatora. Po otrzymaniu 

potwierdzenia udziału, Wystawca zobowiązany jest do podpisania umowy najmu 

stoiska z Gorlickim Centrum Kultury. 

5. Gorlickie Centrum Kultury, od handlujących i wystawców, pobiera: 

    - opłatę w wysokości 100 zł brutto za 1 stoisko w namiotach przygotowanych 

i udostępnionych przez Organizatora, opłata ta musi zostać wniesiona w całości nie 

później niż w dniu rozpoczęcia Jarmarku, 

    - opłatę w wysokości 80 zł brutto za 1 stoisko w namiotach własnych wystawcy; opłata 

ta musi zostać wniesiona w całości nie później niż w dniu rozpoczęcia Jarmarku. 

6. Z opłat, o których mowa w pkt 5 zwolnione są fundacje i stowarzyszenia, organizacje 

pozarządowe, placówki oświatowe, którym stoiska oddawane są w użyczenie na czas 

wystawiania się podczas Jarmarku. 

7. W trakcie Jarmarku preferowana będzie sprzedaż produktów o charakterze 

okazjonalnym oraz świątecznym, takich jak: 

Artykuły przemysłowe: m.in. ceramika artystyczna, zabawki, artykuły świąteczne 

(w tym ozdoby choinkowe), wyroby regionalne, pamiątki, ozdoby, rękodzieło, 

kosmetyki, galanteria skórzana, biżuteria, wyroby własne, itp.  

Artykuły spożywcze: m.in. wyroby regionalne, wypieki świąteczne, ryby, sery, 

pieczywo, słodycze, miody, itp. 

8. Każdemu wystawcy miejsce do handlowania zostanie przypisane przez Organizatora 

przed datą rozpoczęcia Jarmarku i dokładnie wskazane w dniu jego rozpoczęcia. 
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9. Parkowanie pojazdów w czasie trwania Jarmarku możliwe jest w miejscach do tego 

wyznaczonych.  

10. Wjazd do Rynku oraz przygotowanie stoiska do sprzedaży jest dopuszczalne każdego 

dnia trwania Jarmarku w godz. od 7.00 do 9.00 (na czas rozładunku towaru) oraz 

w godz. od 18.00 do 22.00 (na czas załadunku towaru po zakończonym dniu 

sprzedaży), jednakże każdorazowy czas postoju w Rynku nie może być dłuższy niż 

45 minut. Organizator przygotuje i wyda każdemu wystawcy odpowiedni 

identyfikator uprawniający do wjazdu na płytę Rynku na czas załadunku i rozładunku 

towaru. 

11. Za wjazd pojazdu na teren Jarmarku na czas rozładunku i załadunku towarów 

wystawcy, zgodnie z pkt. 10 Regulaminu, nie będzie pobierana opłata. 

12. Handel odbywa się w namiotach wystawienniczych przygotowanych 

i udostępnionych przez Organizatora albo w namiotach własnych. Wyjątek stanowią 

stoiska z choinkami (żywymi lub sztucznymi), których sprzedaż odbywa się w 

wyznaczonym przez Organizatora miejscu oraz stoiska zewnętrzne zaakceptowane 

przez Organizatora. 

13. Uczestnik zobowiązany jest do:  

- prowadzenia działalności handlowej w okresie i godzinach wskazanych w punkcie 1,  

- zabezpieczenia stoiska handlowego po każdym dniu sprzedaży (w tym wyłączenia 

oświetlenia),  

- utrzymania porządku na stoisku oraz w jego bezpośrednim otoczeniu,  

- przebywania lub pozostawienia osoby odpowiedzialnej na stoisku w godzinach 

trwania Jarmarku,  

- pokrycia kosztów naprawy lub zakupu uszkodzonych lub zaginionych elementów 

stoiska handlowego. 

- przestrzegania bezwzględnie obowiązujących przepisów regulujących sprzedaż 

oferowanych produktów oraz stosowanie urządzeń pomiarowych dopuszczonych do 

obrotu.  

- odśnieżania dachu namiotu stoiska handlowego i powierzchni przed stoiskiem na 

wypadek silnych opadów śniegu.  

14. Uczestnik zobowiązany jest przekazać stoisko w takim stanie w jakim zostało mu 

przekazane przez Organizatora. 

15. Uczestnikowi zabrania się:  

- prowadzenia działalności na terenie Jarmarku, naruszającej porządek i spokój 

publiczny, dobre obyczaje, i uczucia religijne,  

- udostępniania Stoiska handlowego lub przydzielonego miejsca osobom trzecim bez 

zgody Organizatora  

- obudowywania i plakatowania powierzchni Stoisk handlowych bez zgody 

Organizatora,  

- dokonywania samodzielnych przeróbek w Stoisku handlowym, a w szczególności 

ingerencji w instalację elektryczną,  

- używania otwartego ognia,  
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- sprzedaży podróbek produktów oraz produktów, na które Uczestnik nie posiada 

zezwoleń,  

- nocowania w miejscu Stoiska handlowego,  

- sprzedaży narkotyków oraz środków psychotropowych oraz produktów 

pirotechnicznych,  

- zamykania stoisk handlowych w obowiązujących godzinach otwarcia jarmarku.  

16. Kwestie natury formalno-prawnej związane ze sprzedażą produktów, tj. zezwolenia, 

koncesje, licencje, podatki leżą wyłącznie po stronie Wystawcy. Jednocześnie każdy 

Wystawca winien ubezpieczyć swoją działalność w tym posiadane mienie we 

własnym zakresie i na swój koszt. Wszelkimi ewentualnymi karami nałożonymi na 

Organizatora, a wynikającymi z nieprzestrzeganiem przepisów administracyjnych 

przez Wystawcę zostanie obciążony Wystawca. 

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: 

- produkty przechowywane na stoisku, 

- eksponaty wystawione na stoisku, 

- za uszkodzenia powstałe na osobie lub mieniu Wystawcy przed, po i w trakcie 

trwania Jarmarku 

- za szkody powstałe na osobie lub mieniu Wystawcy spowodowane kradzieżą oraz 

zdarzeniami losowymi takimi jak wichura, deszcze, śnieg, mróz, ogień, eksplozje, 

zalanie wodą, a także szkody wynikłe z przerwy w dostawie prądu. 

- za szkody powstałe na osobie lub mieniu uczestników Jarmarku powstałe w wyniku 

okoliczności za które odpowiada Wystawca.  

18. W przypadku rezygnacji przez Wystawcę z Jarmarku, Wystawcy nie przysługuje zwrot 

kosztów i opłat poniesionych przez Wystawcę w związku z uczestnictwem w 

Jarmarku. Jednocześnie Organizator uprawniony jest do przekazania stoiska na rzecz 

innego zainteresowanego Wystawcy. 

19. Nie przestrzeganie niniejszego Regulaminu stanowić może w każdym czasie przyczynę 

rozwiązania przez Gorlickie Centrum Kultury umowy najmu Stoiska handlowego oraz 

żądania natychmiastowego opuszczenia Jarmarku. 

20. Celem zachowania porządku oraz prawidłowej organizacji Jarmarku Uczestnicy są 

zobowiązani do stosowania się do poleceń porządkowych Organizatora.  

21. Podczas trwania Jarmarku w sprawach organizacyjnych i porządkowych decyzje 

podejmuje Organizator. 

22. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy najmu Stoiska handlowego. 

23. Wszystkie spory wynikłe na tle wykonania niniejszego Regulaminu rozstrzygać będzie 

sąd właściwy rzeczowo dla Miasta Gorlice.  


