
REGULAMIN JARMARKU FESTIWALU MIASTA  

Gliwice, 7-8 WRZEŚNIA 2019 roku 

 

§ 1. 

Jarmark odbywający się podczas wydarzenia Festiwal Miasta 2019, zwany dalej „Jarmarkiem” jest 
imprezą wystawienniczo – handlową dla wytwórców regionalnych wyrobów i przedmiotów 
użytkowych oraz artystycznych i naturalnych produktów spożywczych.  

Organizatorem Jarmarku jest Miasto Gliwice. 

§ 2. 

1. Jarmark jest organizowany w dniach 7 – 8 września 2019 roku w gliwickim Parku Chopina, w 
godzinach: 

 Sobota 7 września od godz. 12.00 – 20.00 

 Niedziela 8 września od godz. 12.00 – 20.00  

2. O możliwości wystawienia danego stoiska decyduje Organizator wydarzenia Festiwal Miasta  
2019, czyli Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach, który zastrzega sobie prawo do odmowy 
przyjęcia zgłoszenia. 

3. Preferowane są stoiska o charakterze rękodzielniczym, w których prowadzona będzie sprzedaż 
m.in. takiego asortymentu jak: 

 ceramika artystyczna, 

 zabawki, 

 dzbany, wazy, kubki i inne naczynia z nadrukami,  

 wyroby regionalne, 

 pamiątki, ozdoby, rękodzieło, 

 galanteria skórzana, 

 biżuteria, 

 inny asortyment zaakceptowany przez Organizatora. 

4. Najemca jest zobowiązany do uiszczenia opłaty targowej, zgodnie z  uchwałą Rady Miasta w 
Gliwicach nr XVII/432/2016 z 16 czerwca 2016 roku  zmieniającą uchwałę w sprawie 
wprowadzenia na terenie miasta Gliwice opłaty targowej oraz określenia wysokości stawek 
dziennych opłaty targowej. Dodatkowa powierzchnia prezentacji towarów nie może 
przekraczać 0,5 m od frontu domku oraz wymaga uiszczenia dodatkowej  opłaty zgodnej z 
cennikiem. 

5. Wewnątrz każdego stoiska znajduje się  jedno gniazdo elektryczne 230V  
o maksymalnej  mocy 2KV. 
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6. Miejsce handlowe (domek) przydziela Biorącemu w użyczenie Miasto Gliwice. Wystawca nie ma 
możliwości odwołania się od decyzji związanej z lokalizacją przydzielonego miejsca. 

§ 3. 

Biorącemu w użyczenie zabrania się: 

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

2. Udostępniania domku osobom trzecim, pod rygorem natychmiastowego rozwiązania umowy i 
nakazem opuszczenia terenu Jarmarku. 

3. Ustawiania w pobliżu domku dodatkowych konstrukcji typu namiot, zadaszenie, markiza, 
parasol, itp. oraz obudowywania i plakatowania powierzchni domków. 

4. Używania w domkach grzejników elektrycznych i otwartego ognia. 

5. Używania przedłużaczy elektrycznych oraz innych przewodów bez wymaganych atestów.  

6. Sprzedaży podróbek produktów oraz produktów, na które Wystawca nie posiada licencji. 

7. Nocowania w domkach. 

§ 4. 

Wszelkie kwestie związane ze sprzedażą produktów, tj. zezwolenia, podatki, koncesje, licencje, 
ubezpieczenia i inne leżą w gestii Biorącego w użyczenie.  

§ 5. 

Biorący w użyczenie jest zobligowany do: 

1. Otwarcia stoiska i prowadzenia sprzedaży codziennie w godzinach otwarcia Jarmarku 
ustalonych przez Organizatora, pod rygorem natychmiastowego rozwiązania umowy i 
nakazem opuszczenia terenu Jarmarku. 

2. Utrzymywania porządku wewnątrz domku oraz wokół niego w trakcie korzystania. 

3. Przekazania Użyczającemu domku w takim stanie, w jakim został udostępniony, tj. wysprzątany i 
oczyszczony z wszelkich dekoracji naniesionych przez siebie. 

4. Wyposażenia domku w regały, półki i inne elementy niezbędne do ekspozycji asortymentu we 
własnym zakresie. 

5. Wyposażenia udostępnionego domku w gaśnicę proszkową o poj. 2 kg  
o symbolu ABC. 

6. Pokrycia kosztów naprawy lub zakupu uszkodzonych lub zaginionych elementów domku. 

7. Ubezpieczenia działalności na własny koszt i ryzyko. 
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§ 6. 

Użyczający zobowiązuje się do: 

1. Wyznaczenia terenu, na którym będą znajdowały się udostępnione kontenery na śmieci. 

2. Wsparcia technicznego i organizacyjnego. 

§ 7. 

Użyczający nie ponosi odpowiedzialności za: 

1. Eksponaty wystawione na stoisku. 

2. Uszkodzenia powstałe na osobie lub mieniu Biorącego w użyczenie 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. 

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

2. Niezastosowanie się do postanowień któregokolwiek z punktów regulaminu może skutkować 
natychmiastowym rozwiązaniem umowy i nakazem opuszczenia terenu Jarmarku. 

§ 9. 

Podczas trwania Jarmarku w sprawach organizacyjnych i porządkowych decydują polecenia i 
rozstrzygnięcia Organizatora wydarzenia Festiwal Miasta 2019. 

§ 10. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub straty eksponatów, a także wypadki 
losowe uczestników Jarmarku zaistniałe podczas jego trwania. 

§ 11. 

Postanowienia końcowe: 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Jarmarku bez odszkodowania. 

2. Wystawca, podpisując niniejszy regulamin, zgadza się na przetwarzanie  
i publikację swojego wizerunku oraz towaru w celach promocyjnych Jarmarku. 

 

............................. 
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