REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW JARMARKU BOŻONARODZENIOWEGO
„VI DZIEŃ ADWENTOWY”
Sępólno Krajeńskie 17.12.2011 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady organizacyjne Jarmarku Bożonarodzeniowego Dzień Adwentowy
organizowanego na terenie parkingu przy Placu Wolności w Sępólnie Krajeńskim.
2. Termin: 17 grudnia 2011 r.
3. Dla zwiedzających Jarmark czynny jest od godz. 14.00 do godz. 18.00.
4. Dla wystawców Jarmark czynny jest od godz. 12.00 do godz. 19.00 (12.00 – 14.00 montaż stoiska,
17.00 – 19.00 demontaż stoiska)
5. Dla ekip technicznych (montaż sceny 06.00 - 10.00, demontaż 18.00 - 22.00).
II. WARUNKI UDZIAŁU
1. Uczestnik zamierzający wziąć udział w Jarmarku zobowiązany jest przesłać organizatorowi
prawidłowo wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA WYSTAWCY w terminie do 12 grudnia 2011 r.
/przesłać można także faksem lub e-mailem/ na adres: Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie
Krajeńskim ul. Kościuszki 4, 89-400 Sępólno Krajeńskie, fax 523880160, ckissepolno@op.pl
2. Łączenie wyrobów rękodzieła ludowego z innymi (np. importowanymi z Chin) jest zabronione.
3. Za sprzedaż innych wyrobów, niezaliczających się do wytwórczości ludowej będzie pobierana
opłata na zasadach komercyjnych.
4. Po godz. 19.00 obowiązuje zakaz przebywania jakichkolwiek osób na terenie miejsca imprezy.
Każdy pobyt na stoisku po tych godzinach wymaga zgłoszenia i uzgodnienia z Organizatorem.
Ochrona ma prawo usunąć z terenu imprezy osoby naruszające zakaz.
5.Sposób zagospodarowania oraz użytkowania stanowiska musi być zgodny z obowiązującymi
przepisami, w szczególności BHP i ppoż. i nie może stwarzać zagrożenia dla osób lub mienia oraz nie
może uniemożliwiać lub utrudniać: użytkowania stanowisk przez innych Uczestników, korzystania
z wytyczonych przez Organizatora ciągów komunikacyjnych, wykonywania obowiązków przez
obsługę imprezy.
6. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za poniesione przez wystawcę szkody
i przedmioty pozostawione przez wystawcę na stanowisku.
7. Parkowanie na terenie imprezy dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez
Organizatora.
8. Warunkiem wjazdu na teren imprezy będzie:
1. okazanie dowodu wpłaty na konto w przypadku wystawcy komercyjnego
2. w przypadku twórcy ludowego – odnalezienie nazwiska twórcy przez pracownika
Centrum Kultury i Sztuki na liście przygotowanej na podstawie zgłoszeń.
9. Centrum nie zapewnia wystawcom stołów ani krzeseł.
III. PŁATNOŚCI
1. Centrum Kultury i Sztuki nie będzie pobierać opłat za stoisko od:
1. członków Stowarzyszenia Twórców Ludowych. W celu potwierdzenia członkostwa
należy przedstawić kopię certyfikatu przynależności załączoną do Karty Uczestnika
Imprezy
2. rzemieślników – przedstawicieli tzw. ginących zawodów
3. osób pracujących na rzecz świetlic, kółek zainteresowań, pracowni różnego typu.
2. Pozostali uczestnicy Jarmarku Bożonarodzeniowego niespełniający ww. warunków, tzn.
nielegitymujący się zaświadczeniem o działalności artystycznej czy ludowej oraz sprzedawcy
galanterii świątecznej zobowiązani są do uiszczenia opłaty za stanowisko w wysokości 50 zł.

3. Należną kwotę można wpłacać:
1. na konto:
Bank Spółdzielczy w Więcborku nr konta: 21 8162 0003 0000 8859 2000 0010
tytułem: opłata za stoisko Jarmark Bożonarodzeniowy Dzień Adwentowy
2. w kasie CKiS w godzinach od 7.00 do 15.00
3. w dniu Jarmarku u organizatora imprezy
4. Faktury VAT za stoiska będą wystawiane po uprzednim zgłoszeniu w Dziale Księgowości
(tel. 523880160).
IV. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA
1. Organizator zapewnia:
1. promocję jarmarku w mediach,
2. wyznaczoną powierzchnię wystawienniczą,
3. wytyczenie ciągów komunikacyjnych i parkingów,
4. nagłośnienie terenu jarmarku,
5. ochronę terenu jarmarku.
V. INFORMACJE DODATKOWE
1. Kontakt:
Hanna Kujoth – stanowiska komercyjne - tel. 523880160
lub Bogumiła Olszewska – stanowiska twórczości ludowej, rzemieślniczej - tel. 523880160

