
REGULAMIN JARMARKU ŚWIĄTECZNEGO 
„Dolina Baryczy – Świąteczna Kraina” organizowanego przez 

Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Doliny Baryczy” 

 

 

 
I. Jarmark, Organizatorzy 

 
1. Jarmark Świąteczny „Dolina Baryczy – Świąteczna Kraina”, zwany dalej „Jarmarkiem”, jest imprezą z udziałem 

lokalnych firm produkujących wyroby regionalne (spożywcze i rękodzielnicze), przedstawicieli gastronomii z woj. 
dolnośląskiego i wielkopolskiego, mających w ofercie potrawy regionalne, organizacji i grup nieformalnych 
tworzących ofertę rękodzielniczą i regionalną, zwanych dalej Wystawcami.  

2. Podmioty, których produkty i usługi  objęte są Znakiem “Dolina Baryczy Poleca” i kandydaci oraz sołectwa biorące 
udział w Konkursie na „Najaktywniejsze Sołectwo w Dolinie Baryczy” są preferowane przy wyborze wystawców do 
Jarmarku.  

3. Organizatorem wystawców w ramach Jarmarku jest Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”.  
4. Organizatorem głównym wydarzenia są Ośrodek Kultury w Miliczu oraz Gmina Milicz. 

 

II. Czas trwania Jarmarku 
 

5. Jarmark odbywa się 20 grudnia 2015 roku w Miliczu – Rynek, w godzinach 10.00 – 18.00. 
 

III. Zobowiązania Wystawcy 

 
6. Warunkiem udziału w Jarmarku jest: 

a. Dostarczenie do Organizatora wypełnionej karty zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do 25.11.2015 
(środa) oraz akceptacja wystawcy przez Organizatora.  

b. Wpłacenie kaucji zwrotnej i opłaty bezzwrotnej najpóźniej do dn. 04.12.2015 r. Podmioty, które nie 
dokonają wpłaty nie będą mogły wziąć udziału w Jarmarku.  

7. Zgłoszenia należy przesłać na adres e-mail: partnerstwo@nasza.barycz.pl lub faxem na nr telefonu 71 3830432, lub 
dostarczyć osobiście, wysłać pocztą do biura Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, pl. ks. E. Waresiaka 7, 
56-300 Milicz. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w Jarmarku bez podania przyczyny o 
czym poinformuje Zgłaszającego do dnia 01.12.2015  (piątek) r. 

9. Wystawaca zobowiązany jest do dokonania wpłaty kaucji/opłaty na poczet kosztów organizacji Jarmarku, w wysokości 
od 50 do 300 zł, w zależności od rodzaju wystawcy. Wysokość kaucji i opłaty zostanie wskazana indywidualnie w 
informacji zwrotnej dotyczącej możliwości uczestnictwa. Wysokość kaucji oraz opłaty nie podlega negocjacjom. 
 

Rodzaj podmiotu Kaucja zwrotna Opłata bezzwrotna Razem 

Producenci/usługodawcy DBP (bez gastronomii) 100,00 50,00 150,00 

Gastronomia DBP 100,00 100,00 200,00 

Uczestnicy konkursu na Najaktywniejsze Sołectwo  70,00 20,00 90,00 

Partnerzy w organizacji 0,00 0,00 0,00 

Szkoły z Doliny Baryczy  50,00 0,00 50,00 

Producenci/usługodawcy bez Znaku DBP  100,00 70,00 170,00 

Gastronomia bez Znaku DBP 100,00 200,00 300,00 

 
10. Kaucja zostanie zwrócona podmiotom uczestniczącym w Jarmarku po zakończeniu Jarmarku. Jeżeli podmiot zgłosi 

udział i podpisze umowę a następnie, z przyczyn niezależnych od Organizatora, nie weźmie udziału w Jarmarku, kaucja 
nie zostanie zwrócona. Jeżeli Jarmark nie odbędzie się z przyczyn zależnych bądź niezależnych od organizatora, kaucja 
również zostanie oddana wystawcom.  

11. Opłata nie podlega zwrotowi, poza sytuacją gdy Jarmark się  nie odbędzie.  
12. Kaucję/opłatę należy wpłacić przelewem na konto Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”: 79 9582 0000 

2000 0021 6137 0001 tytułem: opłata plus kaucja Jarmark Świąteczny bądź gotówką w biurze Organizatora do 
04.12.2015 r. 

13. Niewpłacenie kaucji/opłaty w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Jarmarku. Dla tych wytawców 
Organizator nie rezerwuje miejsca na Jarmarku. 

14. Wystawcy  zobowiązują się do zapewnienia funkcjonowania stoiska w godzinach trwania Jarmarku, tj. 10.00-18.00 
oraz obsługi osób wskazanych w zgłoszeniu. Gotowość stoisk 9.30. Nieprzestrzeganie wyżej wyznaczonych godzin 
będzie skutkowało utratą kaucji. 

15. Wystawcy są zobowiązany przyjechać na teren Jarmarku najpóźniej do godz. 8.30 
16. W przypadku nie stawienia się w zgłoszonym terminie oraz do wyznaczonej godziny, kaucja przepada na poczet 

kosztów przygotowania stoiska.  
17. Wypełnione zgłoszenie oraz wskazanie osób obsługujących stoisko jest jednocześnie potwierdzeniem zapoznania się z 

regulaminem. 
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18. Wystawca zobowiązuje się do zapewnienia rezerw towaru gwarantujących zaopatrzenie stoiska. 
19. Wystawca zobowiązuje się do poniesienia kosztów dowozu towarów.  
20. Wystawca zobowiązuje się do świątecznego udekorowania lub zastosowanie się do wytycznych Organizatora 

dotyczących estetyki stoiska (aranżacja świąteczna). 
21. Wystawca zobowiązuje się do bieżącego utrzymania porządku i czystości stoiska, posiadania kubła, worka na śmieci; 

uprzątnięcie stoiska po zakończeniu Jarmarku, w tym zagospodarowania we własnym zakresie odpadów powstałych w 
ramach prowadzenia działalności handlowej podczas Wydarzenia. 

22. Organizator zapewnia dostęp do prądu. Wystawca jest zobowiązany posiadać sprawne wyposażenie tj. długi 
przedłużacz, własne oświetlenie lub dekoracje świetlne itp.). Zapotrzebowanie na siłę należy wcześniej zgłosić i 
uzgodnić z Orgaizatorem Jarmarku.  

IV. Wystawcy gastronomiczni 
 

23. Obsługujący stoiska gastronomiczne zobowiązani są do posiadania ważnej książeczki badań dla celów sanitarno – 
epidemiologicznych oraz aktualne badania sanitarne dopuszczające do kontaktu z żywnością. 

24. W przypadku braku pozwoleń i uzgodnień na prowadzoną działalność na terenie Jarmarku odpowiedzialność (w 
wyniku kontroli np. SANEPID, lekarz powiatowy weterynarii) ponosi Wystawca. 

25. Wystawcy na stoiskach gastronomicznych (spożycie asortymentu na miejscu) są zobowiązani do zapewnienia miejsc 
siedzących dla klientów Jarmarku – miejsce ustawienia ław i stołów będzie ustalone indywidualnie z Wystawcą. 

 
V. Zobowiązania Organizatora 

 
26. Organizator udostępnia Wystawcom drewniane stoiska lub miejsca w namiotach z ławostołami wskazując miejsca i w 

umowie określając zasady poniesienia kosztów organizacji stoiska (wysokość kaucji/opłaty). 
27. W przypadku wyczerpania miejsc wystawienniczych Organizator dopuszcza możliwość wystawienia się z własnym 

stoiskiem na warunkach uzgodnionych z Organizatorem. 
28. Organizator zobowiązuje się do udostępnienia stoisk od godziny 8.00 lub wcześniej, po wcześniejszym zgłoszeniu i 

uzgodnieniu. 
29. Organizator zabezpiecza dostęp do prądu, po uprzednim zgłoszeniu i uzgodnieniu zapotrzebowania.  
30. Organizator wskazuje miejsce sprzedaży.  
31. Wskazane miejsce przeznaczone jest wyłącznie dla zgłoszonego Wystawcy (nie ma możliwości przekazania innemu 

wystawcy czy podnajęcia).  
 

VI. Ubezpieczenia 
 

32. Wystawca ubezpiecza własne artykuły handlowe, reklamowe, urządzenia wystawowe i techniczne we własnym 
zakresie. 

33. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia towarów przed, po i w trakcie trwania Jarmarku. 
34. Organizatorzy nie odpowiadają za szkody spowodowane kradzieżą, wandalizmem, działaniem sił przyrody i innymi 

przyczynami losowymi. 
 

VII. Postanowienia końcowe 
 

35. Organizatorzy Jarmarku zastrzegają sobie, w przypadkach zaistnienia okoliczności od nich niezależnych (pogoda, 
decyzje władz lokalnych, państwowych), prawo do odwołania, częściowego zamknięcia, skrócenia albo przełożenia 
terminu Jarmarku. 

36. Wysłanie zgłoszenia na obowiązującym formularzu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Jarmarku. 
37. Osobą z ramienia Organizatora Jarmarku, odpowiedzialną za organizację i przebieg Jarmarku, do której należy zgłaszać 

wszystkie kwestie związane z Jarmarkiem oraz kompetentną do udzielania informacji i odpowiedzi na pytania jest: 
Agnieszka Kołodziej, tel. 71/3830432, partnerstwo@nasza.barycz.pl.  
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