JARMARK ŚW. MIKOŁAJA
MIEJSCE: RYNEK GŁÓWNY W GRUDZIĄDZU
DATA: 06.12.2017 – 9.12.2017 r. (ŚRODA - SOBOTA)

REGULAMIN
I
Czas trwania Jarmarku św. Mikołaja
Godziny działalności handlowej stoisk
 Działalność handlowa podczas Jarmarku św. Mikołaja odbywać się będzie w dniach:
06 – 9 grudnia 2017 roku w godz. 10.00 – 19.00.

II
Warunki uczestnictwa
 Jarmark św. Mikołaja zwany dalej Jarmarkiem jest imprezą z udziałem osób prywatnych oraz
firm, produkujących i sprzedających wyroby regionalne (spożywcze oraz rękodzielnicze),
rękodzielników, artystów i stowarzyszeń lub innych podmiotów, zwanych dalej Wystawcami.
 Organizatorem Jarmarku jest: Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu z siedziba przy
ul. Teatralnej 1 w Grudziądzu. Osobą do kontaktu ze strony Organizatora jest:
Ilona Mroczkowska, e-mail: ilona@teatr.grudziadz.pl; tel. 56 69 68 901
 Aby zgłosić swój udział w Jarmarku należy dostarczyć do Organizatora kartę zgłoszenia,
w której powinny być zawarte następujące informacje o Wystawcy:
- imię i nazwisko,
- pełna nazwa, adres oraz NIP działalności gospodarczej (jeśli taką prowadzi),
- powierzchnia stoiska, jaką chce wynająć (połowa lub całe),
- dni, w które zamierza wystawić swój asortyment
- telefon kontaktowy (najlepiej komórkowy)
Do zgłoszenia należy załączyć zdjęcia własnych wyrobów regionalnych lub odnośniki do stron
internetowych, na których można je obejrzeć.
 Warunkiem przyjęcia Wystawcy na Jarmark jest dostarczenie podpisanego zgłoszenia
(wypełnionego zgodnie z pkt. 3 Regulaminu), zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego
Regulaminu oraz terminowe dokonanie opłaty za stoisko.
 Zgłoszenie dostarczone powinno być:
- osobiście do siedziby Organizatora: Centrum Kultury Teatr, ul. Sienkiewicza 22, Impresariat
Artystyczny (II piętro budynku, pokój nr 204)
- korespondencyjnie na adres: Centrum Kultury Teatr, ul. Sienkiewicza 22, 86-300 Grudziądz

- pocztą elektroniczną na adres: ilona@teatr.grudziadz.pl
 Zgłoszenia przesłane za pośrednictwem faksu nie będą rozpatrywane.
 Ze względu na ograniczoną liczbę stoisk handlowych samo nadesłanie zgłoszenia nie jest
równoznaczne z przyjęciem osoby zgłaszającej się do uczestnictwa w Jarmarku.
 Organizator Jarmarku zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania
przyczyny.
 Zgłoszenia przesyłane e-mailem, pocztą lub dostarczone osobiście przyjmowane będą
w nieprzekraczalnym terminie: do 26 października 2017 r.


Organizator dokona wyboru wystawców, którzy wezmą udział w Jarmarku św. Mikołaja.

 Do dnia 7 listopada Organizator poinformuje osoby, które nadesłały zgłoszenia o ich
zakwalifikowaniu do udziału w Jarmarku.

III
Opłaty
 Udział w Jarmarku jest odpłatny. Wysokość opłaty wynosi:
 80 zł za całe stoisko na dzień
 40 zł za połowę stoiska na dzień
 Z opłat zwolnione są instytucje samorządowe oraz placówki opiekuńczo – wychowawcze.
 UWAGA! Należność za udział w Jarmarku należy przekazać do dnia 16 listopada 2017 r. na
następujący numer konta bankowego:
BANK PEKAO S.A. II O Grudziądz
89124019491111000013557360
W treści przelewu należy podać: imię i nazwisko lub nazwę firmy z dopiskiem "Jarmark św.
Mikołaja". Faktura zostanie wystawiona przez Organizatora po zakończeniu Jarmarku.
 Niedokonanie przez Wystawcę opłaty do dnia 16 listopada będzie równoznaczne z jego
rezygnacją z udziału w Jarmarku, a na jego miejsce Organizator zaprosi następnego Wystawcę
z listy osób, które zgłosiły chęć udziału w imprezie do dnia 26 października 2017 r.

IV
Stoiska
 Wystawca ma obowiązek prowadzić stoisko w godzinach wyznaczonych w Regulaminie bez
możliwości wcześniejszego zamknięcia stoiska. Ewentualne zmiany dotyczące godzin
prowadzenia stoiska powinny być ustalone z Organizatorem i mogą zostać zmienione wyłącznie
za jego zgodą.



Otwarcie Stoisk odbywać się będzie codziennie od godz. 8.30 w dniach: 6-9.12.2017 r.

 Wystawca otrzyma identyfikator uprawniający do handlu oraz wjazdu i wyjazdu samochodu
z zaopatrzeniem na teren imprezy.
 Lokalizację stoiska wskazuje Organizator, jednak zastrzega sobie możliwość jej zmiany
w trakcie trwania Jarmarku z przyczyn technicznych lub organizacyjnych. Miejsce wyznaczone
przez Organizatora nie podlega zmianie.
 Wystawcy są zobowiązani do posiadania zgody Organizatora na prowadzenie działalności
podczas Jarmarku.
 Wystawca odpowiada za bieżące utrzymanie czystości i estetyki stoiska.
 Wystawca jest zobowiązany do przebywania lub pozostawienia osoby odpowiedzialnej na
stoisku w godzinach trwania imprezy.

V
Ubezpieczenia
 Wystawca ubezpiecza artykuły handlowe, reklamowe, urządzenia wystawowe i techniczne
we własnym zakresie.
 Organizator nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku kradzieży, wandalizmu, działania
sił przyrody i innych przyczyn losowych oraz za uszkodzenia towarów należących do Wystawcy
przed, po i w trakcie trwania Jarmarku.

VI
Transport i zaopatrzenie
 Do obowiązków Wystawcy w dniach: 06 – 9 grudnia 2017 r. należy:
- zorganizowanie dostawy towaru i przeparkowanie samochodu poza teren imprezy do godz. 9.30
oraz ponowny wjazd celem załadunku towaru dopiero po godz. 19.00 (opuszczenie stoiska
powinno nastąpić najpóźniej do godz. 20.00)
- zapewnienie rezerw towaru, gwarantujące całodzienne zaopatrzenie stoiska
- utrzymanie w czystości zaopatrzonego stoiska w godzinach 10.00 – 19.00 oraz pozostawienie
go w czystości po godz. 19.00

