
  REGULAMIN JARMARKU FLORIAŃSKIEGO 

 

 

§ 1. 

1. Jarmark Floriański, zwany dalej „Jarmarkiem” jest imprezą handlową dla wytwórców regionalnych 

wyrobów i przedmiotów użytkowych artystycznych, artystycznych i naturalnych produktów 

spożywczych, a także dla sprzedawców asortymentu o charakterze antykwariackim  (dot. tzw. 

”pchlego targu”). 

2. Organizatorem Jarmarku jest Żniński Dom Kultury, 88 – 400 Żnin, ul. Pocztowa 15, Tel. 52 3020517, 

biuro@zninskidomkultury.pl  

§ 2. 

Jarmark jest organizowany w dniu 3 maja 2018r. na żnińskim Rynku, ul. Plac Wolności.  Uczestnicy 

zobowiązani są do otwarcia stoisk w godzinach 10.00 – 16.00 

 

§ 3. 

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

ZGŁOSZENIA i przesłania jej do dnia 16 kwietnia 2018r., na adres ŻDK w Żninie. 

2. Rozmieszczenie i przydział  stoisk należy do organizatora. Organizator może po uprzednim zgłoszeniu 

zapewnić każdemu wystawcy 1 stolik i 2 krzesła. 

§ 4. 

Wystawcy zabrania się: 

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

- udostępniania stoiska osobom trzecim, pod rygorem natychmiastowego opuszczenia terenu Jarmarku, 

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

§ 5. 

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

ubezpieczenia i inne leżą w gestii Wystawcy.  

§ 6. 

Wystawca jest zobligowany do: 

- przygotowania stoiska do godz. 9.00, 

- przebywania lub pozostawienia osoby odpowiedzialnej na stoisku w godzinach trwania Jarmarku, 

- 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. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: 

- wyniki finansowe sprzedaży prowadzonej w czasie jarmarku, 

- uszkodzenia powstałe na osobie lub mieniu Wystawcy 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 

§ 8. 

Uczestnicy Jarmarku są zobowiązani do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz poleceń 

porządkowych obsługi Jarmarku. 

§ 9. 

Podczas trwania Jarmarku w sprawach organizacyjnych i porządkowych decydują polecenia 

i rozstrzygnięcia Organizatora Jarmarku. 

§ 10. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub straty eksponatów, a także wypadki losowe 

uczestników Jarmarku zaistniałe podczas jego trwania. 
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