REGULAMIN
JARMARKU ŚWIĄTECZNEGO
I. Organizatorzy:
Wydarzenie organizowane jest przez Gminę Wałbrzych.
II. Cele organizacji Jarmarku Świątecznego:
1. Upowszechnianie i popularyzacja tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych.
2. Promocja regionu.
3. Promocja regionalnych produktów, wytwórców i przedsiębiorców.
4. Budowani więzi sąsiedzkich, wymiana doświadczeń.
5. Ożywienie wałbrzyskiego Śródmieścia.
III. Warunki uczestnictwa:
1. Udział w Jarmarku Świątecznym polega na przygotowaniu i zaprezentowaniu
stoiska wystawienniczego w dniach od 13.12.2019 r. – do 15.12.2019 r. na Rynku
w Wałbrzychu.
2. Charakter stoiska powinien w jak najwyższym stopniu nawiązywać do dawnych
tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych lub też zawierać wyroby/produkty
związane z tym okresem roku. W szczególności będą preferowane:
• ceramika artystyczna,
• wyroby regionalne,
• koronki, stroiki, świece,
• pamiątki, ozdoby, rękodzieło,
• kosmetyki, perfumy,
• biżuteria,
• artykuły spożywcze w tym: słodycze (cukierki, lizaki, czekolady, owoce i orzechy:
suszone, prażone, w polewach, w czekoladzie), drobne przekąski, potrawy
i wyroby regionalne (barszcz, pierogi, bigos, placki, szynki wędzone, sery, itp.),
• wypieki świąteczne (pierniki, keksy, babki, ciasteczka kruche, sękacze, itp.),
• grzane wino i piwo, miód piwny, soki, herbata, kawa, itp.
3. W przypadku sprzedaży alkoholu wystawca jest zobowiązany posiadać stosowne
zezwolenie (druki są dostępne w BOK, ul. Sienkiewicza 6-8).
4. Nie dopuszcza się handlu towarami, które stanowić mogą zagrożenie dla zdrowia
i życia.
5. Udział w Jarmarku Świątecznym ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć
osoby indywidualne, firmy, instytucji publiczne, a także organizacje pozarządowe
i grupy nieformalne.
6. Uczestnictwo wystawcy w Jarmarku Bożonarodzeniowym ma charakter
bezpłatny. Organizator zapewnia miejsce (domek handlowy), dostęp do energii
elektrycznej, a także ubezpieczenie i ochronę imprezy.
7. Warunkiem uczestnictwa w Jarmarku w charakterze Wystawcy jest dostarczenie
wypełnionej karty zgłoszeniowej w jeden ze wskazanych niżej sposobów:
a) pocztą na adres:
Urząd Miejski
Biuro Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego
ul. Rynek 23, 58- 300 Wałbrzych
z dopiskiem „Jarmark Świąteczny”
b) osobiście złożoną do Biura Obsługi Klienta, ul. Sienkiewicza 6-8
c) e- mailem na adres: rewitalizacja@um.walbrzych.pl
8. Kartę zgłoszeniową należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia
15 listopada 2019 r.

9. Karta zgłoszeniowa nie jest traktowana jako umowa pomiędzy Organizatorem,
a Wystawcą.
10. Samo nadesłanie karty zgłoszeniowej nie jest równoznaczne z przyjęciem osoby
zgłaszającej do uczestnictwa w jarmarku w charakterze Wystawcy.
11. Po skompletowaniu kart zgłoszeniowych Organizator dokonuje wyboru
wystawców spośród nadesłanych propozycji.
12. Organizator powiadomi telefonicznie lub mailowo wystawców, którzy zostaną
zaproszeni do udziału w jarmarku.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia oraz
weryfikacji proponowanego asortymentu bez podania przyczyny.
14. Jeśli liczba zgłoszeń jest większa niż liczba miejsc, którymi dysponuje
Organizator o udziale w decyduje oryginalność i unikalność oferowanego
asortymentu.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do przydziału stoiska i jego położenia według
własnego uznania.
16. Organizator udostępnia tylko i wyłącznie stoiska oraz miejsca przeznaczone do
ustawiania własnych stoisk przez wystawców.
17. Asortyment sprzedawanych artykułów musi być zgodny z podanym
w formularzu zgłoszeniowej Wystawcy i zatwierdzony przez Organizatora.
18. Wystawca ma obowiązek obsługiwać stoisko w godzinach określonych
w formularzu zgłoszeniowym.
19. Wystawca nie może przekroczyć zadeklarowanej mocy energii elektrycznej
określonej w formularzu zgłoszeniowym.
20. Wystawca własny sprzęt podłącza na własną odpowiedzialność.
21. Wystawcy zobowiązani są do przestrzegania wszystkich obowiązków
wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
IV. Przekazanie i odbiór stoisk
1. Przekazanie stoisk Wystawcom nastąpi przed dniem sprzedaży lub w dniu
sprzedaży na dwie godziny przed otwarciem Jarmarku.
2. Wystawca zobowiązuje się, że po zakończeniu użytkowania stoiska przekaże je
organizatorowi w takim stanie, w jakim go przejął.
3. Stoisko musi być uporządkowane i oczyszczone z dekoracji umieszczonych przez
Wystawcę.
V. Obowiązki i prawa wystawców
1. Wystawca ma obowiązek utrzymania porządku wewnątrz i na zewnątrz stoisk.
2. Wystawca nie może emitować na stoisku żadnej indywidualnej muzyki.
3. Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów, w szczególności
przeciwpożarowych i bezpieczeństwa.
4. Odpowiedzialność prawną za eksponowane przedmioty ponosi wystawca.
5. Wystawcy zobowiązani są do nadzorowania swoich stanowisk.
6. Przygotowanie stoiska przez Wystawcę powinno być zakończone do godziny
10:00 danego dnia wystawienniczego.
7. Każdy z wystawców jest zobowiązany do posiadania własnej gaśnicy.
8. Każdy z wystawców jest zobowiązany do posiadania kosza na śmieci, szczególnie
w przypadkach stoisk gastronomicznych. Wywóz śmieci po zakończonym
Jarmarku pozostaje w gestii Organizatora.
9. Podczas trwania Jarmarku i po jego zakończeniu, Wystawcy zobowiązani są do
utrzymania czystości pod groźbą kary z art. 145 kodeksu wykroczeń.
10. Kwestie sporne wynikające z uczestnictwa w Jarmarku rozstrzyga wyłącznie
Organizator.

VI. Ubezpieczenie
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towarów przed,
po i w trakcie jarmarku.
2. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, ogniem wichurą,
uderzeniem pioruna, eksplozją, zalaniem wodą, przerwą dostawie prądu, wody i
innymi przyczynami losowymi.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za towary i urządzenia stoisk, nie
chroni ich przed zniszczeniem i utratą. Wystawcy ubezpieczają się we własnym
zakresie i na własny koszt.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób i uszkodzenia towaru
przed, po i w czasie trwania Jarmarku.
VII. Promocja
1. W czasie trwania jarmarku dozwolone jest robienie zdjęć i filmowanie ekspozycji
poszczególnych wystawców, na co wystawcy wyrażają zgodę poprzez
uczestnictwo w jarmarku.
VIII. Termin i miejsce wydarzenia:
1. Jarmark Świąteczny odbywać się będzie w dniach od 13.12.2019 r. – do
15.12.2019 r., w godzinach od 10.00 do 19.00, na Rynku w Wałbrzychu.
2. Szczegółowy rozkład miejsc wystawienniczych na płycie wałbrzyskiego Rynku
ustalony zostanie przez Organizatorów do dnia 02.12.2019 r., o czym Wystawcy
powiadomieni zostaną telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
3. Organizatorzy mogą odmówić wystawcy udziału w jarmarku w przypadku nie
spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.
IX. Informacje dodatkowe
Wszelkie pytania dotyczące Jarmarku Świątecznego proszę kierować do:
1. Biura Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego ul. Rynek 23, pok. 204
tel. 74 64 44 717, tel. 74 64 44 716 lub drogą e-mailową:
k.wojnicka@um.walbrzych.pl ; m.andrzejewska@um.walbrzych.pl;
j.figas@um.walbrzych.pl
2. Regulamin Jarmarku jest dostępny w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, w Biurze
Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego ul. Rynek 23, pok. 204 oraz na stronie
internetowej www.rewitalizacja.walbrzych.pl

