REGULAMIN
„Jarmark u Radziwiłła”2012
W dniu 7 – 8 lipca 2012 r. w godz. 10.00-18.00 w Parku Radziwiłła w Białej
Podlaskiej odbywać się będzie „Jarmark u Radziwiłła”. Do udziału w nim zapraszamy
wytwórców produktów lokalnych i regionalnych, artykułów spożwyczych wytwarzanych
tradycyjnymi metodami, wyrobów rękodzięła ludowego, artystycznego oraz rzemiosła.

ORGANIZACJA STOISK, WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Organizator – Bialskie Centrum Kultury w Białej Podlaskiej, ul.

Warszawska 11, tel. 083 3416720 e-mail: cikit@bckbialapodlaska.pl

2. Warunkiem Uczestnictwa w Jarmarku jest wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego
podpisanie Regulaminu oraz dokonania wpłaty.
3. Uczestnik prowadzi działalność w dniu 7-8 lipca w godzinach 10.00– 18.00. Montaż i
demontaż stoiska może nastąpić na godzinę przed wyznaczonym rozpoczęciem
działalności oraz w czasie godziny po jej zakończeniu.
4. Uczestnik przyjęty do udziału w Jarmarku ma obowiązek uczestniczyć we wszystkich
dniach zadeklarowanych w Formularzu Zgłoszeniowym.
5. Lokalizację stoiska wskazuje Organizator przy czym zastrzega sobie prawo jej
zmiany z przyczyn organizacyjnych lub technicznych.
6. Pracownicy zatrudnieni w punktach żywnościowych oraz na stoiskach ze sprzedażą
winni posiadać ważne książeczki badań do celów sanitarno - epidemiologicznych.
7. Za bieżące utrzymanie porządku i czystości stoiska odpowiada Uczestnik.
8. Pokazy i warsztaty organizowane przy stoiskach stanowią indywidualną formę
promocji wystawców, które wystawca organizuje we własnym zakresie i na własny
koszt. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo ingerencji
w ich formę.
9. Użytkownicy stoisk zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów
dotyczących oznaczenia placówki, wprowadzania do obrotu handlowego towarów
odpowiednio
oznakowanych,
posługiwania
się
narzędziami
pomiarowymi
legalizowanymi, przestrzegania terminów przydatności do spożycia i trwałości
towarów spożywczych przeznaczonych do sprzedaży.
10. Uczestnik ma prawo do prowadzenia reklamy w obrębie własnego stoiska w
zakresie uzgodnionym z Organizatorem pod warunkiem, że nie zakłóca tym
normalnego toku imprezy.
11.Uczestnik wystawia na stoisku artykuły, które zostały wymienione na formularzu
zgłoszeniowym Jarmarku
12. Osoby nie będące Uczestnikami Jarmarku sprzedające swoje produkty w obrębie
Jarmarku będą usuwane z jego terenu przez Organizatora,Służby Porządkowe.
13. Uczestnik Jarmarku prowadzi działalność handlową, uatrakcyjniając ją o ewentualne
pokazy, czy degustację produktów.
14. Uczestnik Jarmarku wniesie opłatę na rzecz Organizatora w wysokości 50 zł brutto
za uczestnictwo w Jarmarku - nr konta Kredyt Bank SA o/Biała Podlaska 121500
1331 1213 3000 70540000,a Organizator wystawi fakturę VAT bądź paragon
fiskalny.
UBEZPIECZENIA
1. Uczestnik ubezpiecza artykuły handlowe, reklamowe, urządzenia wystawowe
i techniczne we własnym zakresie.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towarów przed, po
i w trakcie trwania Jarmarku.
3. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, wandalizmem,
działaniem sił przyrody i innymi przyczynami losowymi.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania

przepisów bhp i p.poż oraz
niniejszego Regulaminu, w przeciwnym razie Organizator może usunąć
Uczestnika z terenu Jarmarku.
2. Ewentualne uwagi i wnioski Uczestników powinny być zgłaszane pisemnie
do Organizatora
3. Przypadki nie uwzględnione w Regulaminie będą rozstrzygane na podstawie
przepisów Kodeksu Cywilnego.

….........................…..................................……………………………………............................
Data, podpis i dane tele-adresowe Uczestnika Jarmarku

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
udziału w „JARMARKU U RADZIWIŁŁA”
/Park Radziwiłła/
Działalność handlowo-promocyjna odbędzie się
7 – 8 lipca 2012 r. w godz. 10.00-18.00
7 lipca 2012 r. /deklaracja udziału/…………………………………
8 lipca 2012 r./deklaracja udziału/………………………………….
/Deklarację udziału w określonym terminie proszę potwierdzić własnoręcznym
podpisem. W przypadku nie możności uczestnictwa w deklarowanym terminie,
prosimy o poinformowanie telefoniczne lub osobiste przed imprezą w BCK - Centrum
Informacji Kulturalnej i Turystycznej, ul. Warszawska 11, Biała Podlaska, tel. 83 341
67 20/.

Imię i nazwisko - Nazwa Firmy / Stowarzyszenia/
………………………………………………………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………………………………
Telefon kontaktowy: ……………………………………………………………….
Nazwa produktu, wyrobu przeznaczonego do sprzedaży-prezentacji

1. …………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………......
3…………………………………………………………………………………………..
4…………………………………………………………………………………………..
5…………………………………………………………………………………………..
Akceptuję warunki prezentacji i sprzedaży produktów określone w Regulaminie Jarmarku

……………………………….
/data i podpis/

