
Regulamin III Niedobeckiego Jarmarku Świątecznego 

§ 1. 

1. II Niedobecki Jarmark Świąteczny, zwany dalej „Jarmarkiem” jest imprezą handlową. Podczas 

Jarmarku dopuszcza się handel asortymentem związanym ze świętami Bożego Narodzenia, tj. np. 

ozdobami świątecznymi, rękodziełem, ceramiką artystyczną, wyrobami regionalnymi, czy stroikami. 

Nie dopuszcza się handlu towarami, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. Organizator 

zastrzega sobie prawo wyboru asortymentu zgodnego z charakterem Jarmarku według jego oceny.  

2. Organizatorem Jarmarku jest Dom Kultury w Rybniku - Niedobczycach, 44-270 Rybnik, ul. Barbary 

23, tel. 32 433 10 65/ 66, dkniedobczyce@poczta.onet.pl, tel. 32 433 10 65/ 66.  

§ 2. 

1. Jarmark jest organizowany w dniu 15 grudnia 2018 r. w siedzibie Domu Kultury w Rybniku - 

Niedobczycach.  

§ 3. 

1. Osoba, bądź firma chcąca wystawiać swoje produkty, zobowiązana jest do wypełnienia KARTY 

ZGŁOSZENIA dostępnej na stronie internetowej www.dkniedobczyce.pl oraz w siedzibie Domu Kultury 

i przesłania jej do dnia 12 grudnia 2018 r., na adres Domu Kultury w Rybniku - Niedobczycach.  

2. Rozmieszczenie i przydział stanowisk handlowych należy do Organizatora Jarmarku.  

§ 4. 

1.Wystawcy zabrania się:  

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

religijne,  

 udostępniania stoiska osobom trzecim,  

 sprzedaży podróbek produktów oraz towarów, na które Wystawca nie posiada licencji.  

§ 5. 

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

ubezpieczenia i inne leżą w gestii Wystawcy.  

§ 6. 

1. Wystawca jest zobligowany do:  

 uiszczenia opłaty w kwocie 20 zł 

 przygotowania stoiska do godz. 12.00 w dniu Jarmarku,  

 przebywania lub pozostawienia osoby odpowiedzialnej na stoisku w godzinach trwania Jarmarku (od 

13.00 do 18.30),  

 utrzymywania porządku na stoisku oraz wokół niego w okresie trwania Jarmarku,  

 przekazania Organizatorowi stoiska w takim stanie, jakim został mu on udostępniony, tj. wysprzątany 

i oczyszczony z wszelkich dekoracji naniesionych przez siebie.  



 

§ 7. 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:  

 wyniki finansowe sprzedaży prowadzonej w czasie Jarmarku,  

 uszkodzenia produktów oferowanych przez Wystawcę przed, po i w trakcie trwania Jarmarku,  

 za szkody spowodowane kradzieżą, przerwą w dostawie lub przepięciem prądu i innymi przyczynami 

losowymi lub spowodowane działaniem osób trzecich  

 wypadki losowe uczestników Jarmarku zaistniałe podczas jego trwania.  

§ 8. 

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

poleceń porządkowych obsługi Jarmarku.  

§ 9. 

1. Podczas trwania Jarmarku w sprawach organizacyjnych i porządkowych decydują polecenia i 

rozstrzygnięcia Organizatora Jarmarku. 


