REGULAMIN
LIDZBARSKIEGO JARMARKU WIELKANOCNEGO
1. Lidzbarski Jarmark Wielkanocny, zwany dalej „Jarmarkiem”, organizowany jest 3 kwietnia 2022 r.,
w godz. 14.00- 17.00, w Hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lidzbarku.
Organizatorem Jarmarku jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku.
2. Wydarzenie odbędzie się zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami i zasadami reżimu
sanitarnego.
3. Każdy Wystawca zainteresowany udziałem w Jarmarku powinien wypełnić Kartę Zgłoszenia
i dostarczyć ją w terminie do 30 marca 2022 r. osobiście w Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
lub drogą mailową na adres: sekretariat@mgoklidzbark.com. Złożenie Karty Zgłoszenia
jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu Jarmarku.
4. Złożenie Karty Zgłoszenia nie uprawnia do udziału w Jarmarku. O przyjęciu Wystawcy decyduje
Organizator, kierując się różnorodnością asortymentu Wystawców.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Wystawcy bez podania przyczyny. Decyzja
o przyjęciu lub odrzuceniu zostanie przekazana Wystawcy przez Organizatora telefonicznie najpóźniej
do 31 marca 2022 r. W przypadku przyjęcia Wystawcy do udziału w Jarmarku, Karta Zgłoszeniowa
będzie traktowana jako umowa pomiędzy Organizatorem a Wystawcą.
6. Udział w Jarmarku jest nieodpłatny.
7. Do udziału w Jarmarku preferowani będą Wystawcy oferujący, w podanej kolejności:
a. produkty spożywcze (głównie o charakterze wielkanocnym, jak przetwory tradycyjne, słodycze
rzemieślnicze, sery regionalne, wypieki świąteczne, miody itp.)
b. wyroby rękodzielnicze (ceramika artystyczna, wyroby regionalne, biżuteria, kosmetyki
naturalne, zabawki, ozdoby bożonarodzeniowe itp.).
8. Handel odbywa się w hali sportowej MOSiR. Miejsca zostaną przydzielone i wydane Wystawcom
w dzień rozpoczęcia Jarmarku, zgodnie z zawartym , w karcie zgłoszenia, zapotrzebowaniem.
Miejsce wyznaczone przez Organizatora nie podlega negocjacji. Organizator zastrzega sobie prawo
do kontroli stoisk i zgodności produktów z przedstawionymi w zgłoszeniach, w każdym momencie
trwania Jarmarku.
9. Wejście na halę w celu rozładowania towaru jest dopuszczalne w dniu trwania Jarmarku od godziny
9.00. Wystawcy są uprawnieni do parkowania pojazdów na parkingu przy hali sportowej.
10. Wystawca składając Kartę Zgłoszenia zobowiązuje się do:
a. prowadzenia działalności handlowej nieprzerwanie w godzinach wskazanych w pkt.1
Regulaminu,
b. dbania o porządek i bezpieczeństwo w ramach stoiska w godzinach otwarcia Jarmarku.
11. Wystawca zobowiązany jest zwrócić stoisko w takim stanie w jakim zostało mu przekazane przez
Organizatora.
12. Wystawcy zabrania się:
a. prowadzenia działalności naruszającej porządek publiczny, dobre obyczaje i uczucia religijne,
b. plakatowania powierzchni Stoisk handlowych bez zgody Organizatora,
c. dokonywania samodzielnych przeróbek w Stoisku handlowym, a w szczególności ingerencji
w instalację elektryczną,
d. używania otwartego ognia.

13. 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 nieprzestrzegania
przepisów administracyjnych przez Wystawcę zostanie obciążony Wystawca.
14. Pracownicy zatrudnieni w punktach gastronomicznych oraz na stoiskach ze sprzedażą produktów
żywnościowych muszą posiadać ważną książeczkę badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych.
15. Odpady powstałe wskutek działalności stoiska Wystawca zobowiązany jest utylizować we własnym
zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Organizator zapewnia pojemniki na odpady
służące odwiedzającym teren Jarmarku.
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a. produkty i eksponaty przechowywane na stoisku,
b. za szkody powstałe na osobie lub mieniu Wystawcy przed, po i w trakcie trwania godzin
otwarcia Jarmarku,
c. za szkody powstałe na osobie lub mieniu Wystawcy spowodowane kradzieżą lub wynikłe
z przerwy w dostawie prądu itp.,
d. za szkody powstałe na osobie lub mieniu uczestników Jarmarku powstałe w wyniku
okoliczności, za które odpowiada Wystawca.
17. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu stanowić będzie przyczynę żądania natychmiastowego
opuszczenia Jarmarku.
18. Celem zachowania porządku oraz prawidłowej organizacji Jarmarku Wystawcy są zobowiązani
do stosowania się do poleceń porządkowych Organizatora.
29. Wszystkie spory wynikłe na tle wykonania niniejszego Regulaminu rozstrzygać będzie Organizator.

