
Regulamin IV Niedobeckiego Jarmarku Bożonarodzeniowego 

 

§ 1. 

1. IV Niedobecki Jarmark Bożonarodzeniowy, zwany dalej „Jarmarkiem”, jest 

imprezą handlową. Podczas Jarmarku dopuszcza się handel asortymentem 

związanym ze świętami Bożego Narodzenia, tj. np. dekoracjami, 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 14 grudnia 2019 r. w godzinach 9-15 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 przekazania jej do dnia 5 

grudnia 2019 r. do Domu Kultury w Rybniku - Niedobczycach. 

2. Rozmieszczenie i przydział stanowisk handlowych należy do Organizatora 

Jarmarku. 

§ 4. 

1. Wystawcy zabrania się: 

a) prowadzenia działalności na terenie Jarmarku naruszającej dobre obyczaje, 

godność i uczucia religijne, 

b) udostępniania stoiska osobom trzecim, 

c) 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: 

a) uiszczenia opłaty w kwocie 20 zł (stoisko bez dostępu do prądu) bądź 40 zł 

(stoisko z dostępem do prądu), 

b) przygotowania stoiska do godz. 8.00 w dniu Jarmarku, 

c) przebywania lub pozostawienia osoby odpowiedzialnej na stoisku w 

godzinach trwania Jarmarku (od 9.00 do 15.00), 

d) utrzymywania porządku na stoisku oraz wokół niego w okresie trwania 

Jarmarku, 

e) 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: 

a) wyniki finansowe sprzedaży prowadzonej w czasie Jarmarku, 

b) uszkodzenia produktów oferowanych przez Wystawcę przed, po i w trakcie 

trwania Jarmarku, 

c) za szkody spowodowane kradzieżą, przerwą w dostawie lub przepięciem 

prądu i innymi przyczynami losowymi lub spowodowane działaniem osób 

trzecich 

d) 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 pracownicy z polecenia Organizatora Jarmarku. 

§10. 

1. Przed rozpoczęciem budowy stoiska uczestnik zobowiązany jest zgłosić się do 

Biura Organizacyjnego Jarmarku w celu otrzymania informacji o lokalizacji stoiska.  



2. W przypadku prezentacji przez uczestnika stoiska lub asortymentu innego niż 

zadeklarowane w Karcie Zgłoszeniowej Wystawcy organizator zastrzega sobie 

prawo do odmowy uczestnictwa w jarmarku. 

3. Uczestnik zobowiązany jest swoją ekspozycję urządzić w taki sposób, by nie 

stanowiła zagrożenia bezpieczeństwa dla osób przebywających na terenie 

jarmarku. Stoisko, eksponaty, dekoracje oraz pozostałe elementy ekspozycji 

powinny być zabezpieczone przed wywróceniem, upadkiem, uniesieniem przez 

wiatr itp. Całkowita odpowiedzialność za bezpieczne urządzenie stoiska spoczywa 

na uczestniku. 

 

§11. 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy bez obowiązku 

zwrotu wpłaconych na podstawie zawartej umowy opłat i bez prawa do 

dochodzenia odszkodowania, w przypadku niespełnienia przez Uczestnika 

warunków, o których mowa w niniejszym regulaminie, a w szczególności: 

a) prezentowania i sprzedaży towarów niezgodnych z asortymentem 

zadeklarowanym w Karcie Zgłoszenia, 

b) naruszenia zakazu wystawiania towarów poza miejsce wyznaczone, 

c) naruszenia obowiązku utrzymania estetycznego wyglądu stoiska i zaplecza, 

d) naruszenia zakazu parkowania pojazdów zaopatrzeniowych w pobliżu stoisk 

handlowych oraz w miejscach niedozwolonych, 

e) prowadzenia działalności reklamowej niedotyczącej stoiska danego 

uczestnika. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez organizatora Uczestnik zobowiązany 

jest do natychmiastowej likwidacji stoiska. 

 

§12. 

Rozstrzygnięcie sporów i przepisy końcowe 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem i umową uczestnictwa 

w jarmarku mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, zaś wszelkie spory 

będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby organizatora. 

2. Wszelkie reklamacje uczestników winny być zgłoszone Organizatorowi w formie 

pisemnej w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia zakończenia imprezy. 



3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. 

4. Podpisanie przez uczestnika Karty Zgłoszeniowej Wystawcy jest równoznaczne z 

akceptacją postanowień niniejszego regulaminu. 

 


