ZARZĄDZENIE NR 367/17
PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA
z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu XIII Jarmarku Zduńskowolskiego pn. "Zduńska Wola
pod jemiołą"
Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zarządza się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się Regulamin XIII Jarmarku Zduńskowolskiego pn. „Zduńska Wola pod jemiołą”
stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Promocji, Kultury, Partycypacji
i Komunikacji Społecznej.
§ 3. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach
ogłoszeń w Zduńskiej Woli w Urzędzie Miasta oraz Pasażu Powstańców Śląskich i przy ul. 1 - go Maja,
a także poprzez zamieszczenie jego treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta
Zduńska Wola i na stronie internetowej Urzędu Miasta Zduńska Wola.

wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta Miasta
Elżbieta Szlachetka-Sikora
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 367/17
Prezydenta Miasta Zduńska Wola
z dnia 26 października 2017 r.
REGULAMIN XIII JARMARKU ZDUŃSKOWOLSKIEGO
„ZDUŃSKA WOLA POD JEMIOŁĄ”
Organizator: Miasto Zduńska Wola
Miejsce: al. Kościuszki, ul. Parkowa
Termin: 16 grudnia 2017 r.
Czas trwania: 9:00 - 21:00
Warunki uczestnictwa – ogólnie przepisy organizacyjne:
1. Warunkiem zgłoszenia do udziału w XIII Jarmarku Zduńskowolskim pn. „Zduńska Wola pod
jemiołą” zwanym dalej Jarmarkiem, jest nadesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego
stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu drogą pocztową lub elektroniczną (skan
z własnoręcznym podpisem) na podany niżej adres:
Urząd Miasta Zduńska Wola
ul. Złotnickiego 12
98-220 Zduńska Wola
z dopiskiem: XIII Jarmark Zduńskowolski pn. „Zduńska Wola pod jemiołą”
lub na adres e-mail: m.frach@zdunskawola.pl.
2. Przydziałowi będzie podlegać, stosowne do treści zgłoszenia, stoisko albo miejsce do sprzedaży.
Ilekroć w dalszej części Regulaminu mowa jest o stoisku, należy przez to rozumieć również miejsce do
sprzedaży.
3. Wypełnione zgłoszenie jest rejestrowane i wstępnie przygotowane do przydziału stoiska lub miejsca,
zgodnie z treścią Regulaminu.
4. Zgłoszenia przyjmowane są do 4 grudnia 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego lub data
przyjęcia informacji mailowej).
5. Wysłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Jarmarku.
Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyn.
6. Jeśli liczba zgłoszeń jest większa niż liczba miejsc, którymi dysponuje Organizator o udziale
decyduje kolejność zgłoszeń, oryginalność i niepowtarzalność rękodzielnictwa.
7. Organizator poinformuje drogą mailową wszystkich wystawców, którzy się zakwalifikowali oraz
tych którzy się nie zakwalifikowali do udziału w Jarmarku.
8. Przydział miejsca stoiska przez Organizatora jest ostateczny i nie podlega negocjacji.
9. Organizator przewiduje dla Wystawców przydział stoisk (straganów) – w ilości ograniczonej, a także
przydział miejsc pod stoiska własne wystawców.
10. Organizator w czasie trwania Jarmarku nie zapewnia noclegów. Miejsca noclegowe Wystawcy
rezerwują i opłacają we własnym zakresie.
11. Poza miejscami specjalnie do tego przeznaczonymi, Organizator nie przewiduje możliwości
sprzedawania z samochodów lub pozostawiania samochodów na miejscu sprzedaży.
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Organizacja stoisk i przepisy porządkowe
12. Wystawca zobowiązany jest do stawienia się w dniu Jarmarku, tj. 16 grudnia 2017 r. do godz. 9.00
i opuszczenia terenu do godz. 21.00.
13. W czasie Jarmarku działalność handlową można prowadzić tylko w wyznaczonym miejscu na
podstawie identyfikatora wydanego przez Organizatora.
14. Osoby, które nie posiadają identyfikatora wydanego przez Organizatora, będą usuwane przez
służby porządkowe z terenu Jarmarku.
15. Organizator ma prawo do wyłączenia ze sprzedaży stoiska/towaru niezgodnego z podanym
w zgłoszeniu.
16. Wynajęte stoisko przeznaczone jest wyłącznie dla Wystawcy.
17. Wystawcy zorganizują swoje stoiska zgodnie z ustaloną lokalizacją, przestrzegając wyznaczonej
dla tego stoiska przestrzeni wystawienniczej.
18. Obowiązuje zakaz wystawiania i reklamy towaru poza wyznaczonym miejscem.
19. Wymagany jest estetyczny wygląd każdego stoiska.
20. Za bieżące utrzymanie porządku i czystości stoiska odpowiada Wystawca.
21. Wystawcy zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów na terenie Jarmarku,
wprowadzenia do obrotu handlowego towarów odpowiednio oznakowanych, posługiwania się
narzędziami pomiarowymi legalizowanymi, przestrzegania terminów przydatności do spożycia
i trwałości towarów spożywczych przeznaczonych do sprzedaży oraz prawidłowego użytkowania stoiska.
22. Organizator zastrzega sobie prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku
złamania któregokolwiek z punktów regulaminu lub sprzedaży produktów, które nie zostały ustalone
z Organizatorem.
23. Wystawcy zabrania się:
- prowadzenia działalności na terenie Jarmarku naruszając dobre obyczaje, godność i uczucia religijne,
- udostępniania stoiska osobom trzecim,
- prowadzenia agitacji politycznej na terenie Jarmarku.
24. Wszelkie kwestie związane ze sprzedażą produktów tj. zezwolenia, podatki, opłaty, licencje,
ubezpieczenie leżą po stronie Wystawcy.
25. Wystawca jest zobowiązany do:
- przebywania lub pozostawienia osoby odpowiedzialnej na stoisku w godzinach trwania Jarmarku,
- utrzymywania porządku na stoisku oraz wokół niego w okresie w którym będzie z niego korzystał,
w przeciwnym razie zostanie obciążony kosztami poniesionymi z tego tytułu przez Organizatora,
- przekazania Organizatorowi
tj. wysprzątane, bez uszkodzeń.
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w takim
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26. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
- uszkodzenia powstałe na osobie lub miejscu wystawy przed, po i w trakcie trwania Jarmarku,
- za szkody spowodowane kradzieżą, przerwą w dostawie prądu, innymi przypadkami spowodowanymi
działaniem osób trzecich lub zdarzeniami losowymi (np. wichury, zalanie wodą).
27. Wystawcy zobowiązują się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz poleceń
porządkowych obsługi Jarmarku.
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28. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad organizacji Jarmarku, w razie wystąpienia
nieprzewidzianych okoliczności, o których Organizator będzie informować za pośrednictwem strony
internetowej.
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA WYSTAWCÓW XIII JARMARKU
ZDUŃSKOWOLSKIEGO pn. „ZDUŃSKA WOLA POD JEMIOŁĄ”
1. Nazwa firmy, NIP

2. Adres
3. Telefon
4. E-mail
5. Osoba do kontaktu (imię i nazwisko, telefon)
6. Rodzaj działalności - Czym zajmuje się firma?

7. Co będziecie Państwo prezentować na jarmarku?

8. Wybór rodzaju stosika

Stoisko własne
wymiary)
szerokość:
głębokość:

o powierzchni:

(proszę

podać

9. Czy będzie potrzebny dostęp do prądu?

10. Czy będą Państwo korzystać z wjazdu na teren
Jarmarku?
Proszę o podanie numeru rejestracyjnego pojazdu,
który będzie wjeżdżał na pasaż oraz ilość
niezbędnych zezwoleń na wjazd
11. Czy będą Państwo prowadzić degustację
wyrobów na swoim stoisku?

12. Czy będą Państwo prowadzić sprzedaż wyrobów
na swoim stoisku?
Proszę podać szczegóły.
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13. Uwagi dodatkowe

Oświadczenia:
1. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem XIII Jarmarku Zduńskowolskiego pn. „Zduńska
Wola pod jemiołą" i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu
zgłoszeniowym zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 922), dla potrzeb niezbędnych do zgłoszenia i uczestnictwa w XIII Jarmarku
Zduńskowolskim pn. „Zduńska Wola pod jemiołą”. Administratorem danych będzie Organizator.

................................................................
podpis wystawcy
Kontakt:
Urząd Miasta Zduńska Wola
ul. Złotnickiego 12
98-220 Zduńska Wola
tel. (43) 825 02 22
Formularz zgłoszeniowy można przesłać drogą elektroniczną na adres: m.frach@zdunskawola.pl
do 4 grudnia 2017 roku.
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