
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 61/2022 

Dyrektora GOKiS z dnia 23.11.2022 r. 

 

Regulamin dla wystawców na Jarmarku Bożonarodzeniowym 

 

§ 1 
 

1. Jarmark Bożonarodzeniowy w Celestynowie, zwany dalej „Jarmarkiem” jest imprezą 

wystawienniczo-handlową dla wytwórców regionalnych wyrobów użytkowych                                            

i artystycznych, naturalnych produktów spożywczych, przedmiotów sztuki – artystów, Kół 

Gospodyń Wiejskich, rękodzielników lub innych podmiotów zwanych dalej Wystawcami. 

2. Organizatorem Jarmarku jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, 05-430 Celestynów,                         

ul. Regucka 1, telefon 22 789-71-02 zwany dalej Organizatorem. 

 

§ 2 
 

1. Jarmark odbywa się w miejscu i czasie ustalonym przez Organizatora tj. w dniu 18 grudnia 

2022 r. na placu przed Halą sportową w Celestynowie ul. prof. Hilarego Koprowskiego 2                            

w godzinach 11.30-17.00. 

2. Termin i miejsce Jarmarku może ulec zmianie z powodów niezależnych od Organizatora.  

 

§ 3 
 

1. Wystawca, chcący wziąć udział w Jarmarku, zobowiązany jest do wypełnienia karty zgłoszenia, 

stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu, która zamieszczona jest na stronie internetowej 

www.gokcelestynow.pl 

2. Przesłanie/złożenie Organizatorowi wypełnionej karty zgłoszenia jest 

równoznaczne z przyjęciem i podporządkowaniem się niniejszemu Regulaminowi. 

3. Ze względu na ograniczoną ilość powierzchni handlowej, przyjęcie osoby lub firmy do 

uczestnictwa w Jarmarku wymaga akceptacji Organizatora. 

4. O możliwości wystawienia danego stoiska i o asortymencie decyduje Organizator, który 

zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny. 

5. Powierzchnia przydzielona Wystawcy jest przeznaczona do prowadzenia działalności 

gospodarczej wyłącznie w zakresie prawem dozwolonym.  

 

§ 4 
 

1. Organizator nie pobiera opłaty za udział Wystawców w Jarmarku.  

2. Organizator we własnym zakresie zabezpiecza dla Wystawców namiot, oświetlenie i dostęp 

do prądu. 

3. Wystawca nie może bez pisemnej zgody Organizatora oddawać powierzchni gruntu do 

używania osobom trzecim. 

4. Wystawcy w czasie trwania Jarmarku mają dostęp do punktu czerpania bieżącej wody                        

i toalety. 

 

§ 5 
 

1. Na terenie imprezy niedopuszczalny jest obrót towarami lub usługami, których posiadanie                  

i oferowanie jest niezgodne z prawem, zakazane, bądź ograniczone na mocy obowiązujących 

http://www.gokcelestynow.pl/


przepisów prawa. 

2. Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa dotyczących 

wprowadzania do obrotu towarów odpowiednio oznakowanych, przestrzegania terminów 

przydatności do spożycia oraz trwałości towarów przeznaczonych do sprzedaży. 

3. Wystawca oferujący do sprzedaży produkty spożywcze zobowiązany jest do prowadzenia 

działalności zgodnie z ustawą o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia. 

4. Wystawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoje mienie we własnym zakresie, na własny 

koszt i ryzyko. 

5. Na Wystawcy spoczywa obowiązek utrzymywania estetycznego wyglądu stoiska i jego 

otoczenia. 

 

§ 6 
 

Wystawca zobowiązany jest po zakończeniu imprezy do usunięcia ekspozycji i przywrócenia 

zajmowanej powierzchni handlowej do pierwotnego stanu. Odpady i śmieci należy wrzucać do 

kontenerów wskazanych przez Organizatora.  

 

§ 7 
 

Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działalności 

Wystawcy, w tym: 

1) szkody osób trzecich lub w mieniu Wystawcy przed, po i w trakcie Jarmarku, 

2) szkody spowodowane kradzieżą i innymi zdarzeniami losowymi. 

 

§ 8 
 

Na terenie Jarmarku zabrania się: 

1) prowadzenia jakichkolwiek gier hazardowych, 

2) wnoszenia i korzystania z materiałów pirotechnicznych, sztucznych ogni, 

przedmiotów i materiałów niebezpiecznych, żrących, radioaktywnych, wybuchowych lub 

łatwopalnych. 

 

§ 9 
 

Zdjęcia, wykonywane przez Organizatora podczas trwania Jarmarku, będą wykorzystywane 

przy akcjach promocyjnych, na co Wystawca i jego personel wyraża zgodę. 

 

§ 10 
 

Wystawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że w związku z dobrowolnym przesłaniem karty 

zgłoszenia, zawierającej dane osobowe – Organizator będzie gromadził dane Wystawców. Dane 

osobowe zawarte w karcie nie będą nigdzie przekazywane i służą wyłącznie do celów związanych 

z działaniem Organizatora Jarmarku.  

 

§ 11 
 

1. W przypadku nie stosowania się do ustaleń Regulaminu Organizator może usunąć  Wystawcę              

z terenu Jarmarku.  

2. Przypadki nieuwzględnione w Regulaminie będą rozstrzygane na podstawie przepisów 

Kodeksu Cywilnego. 


