
WARUNKI NAJMU STOISK HANDLOWYCH PODCZAS
JARMARKU ŚWIĄTECZNEGO NA RYNKU W OŚWIĘCIMIU

15-16.12.2018r. 

1. Impreza nosi nazwę: Jarmark Świąteczny na Rynku 2018, w dalszej części wymieniany jako
Jarmark.

2. Organizatorem Jarmarku jest Miasto Oświęcim, ul. Zaborska 2,32-600 Oświęcim.

3.  Jarmark  odbywać  się  będzie  na  płycie  Rynku  Głównego  w  Oświęcimiu  przez  dwa  dni,
tj. w dniach 15-16 grudnia 2018r. w godzinach 10:00-19:00.

4. Jarmark ma charakter promocyjno-handlowy.

5.  W  Jarmarku  mogą  brać  udział  Wystawcy,  którzy  prowadzą  działalność  gospodarczą,
rękodzielnicy oraz stowarzyszenia i inne organizacje pozarządowe.

7. ZGŁOSZENIA I OPŁATY:
a) Warunkiem  uczestnictwa  w  Jarmarku  jest  dostarczenie  czytelnie  wypełnionego formularza
zgłoszeniowego do Urzędu Miasta Oświęcim ul. Zaborska 2, Wydział Promocji Miasta osobiście
lub  wysłanie  jego  skany  drogą  mailową  na  adres  pm@um.oswiecim.pl w  terminie  do  dnia
15.11.2018r.
Do  dyspozycji  Najemców  będą  następujące  stoiska  handlowe  w  drewnianych  kioskach
handlowych:
- stoisko małe – ½ domku – opłata  wynosi 100 zł brutto za cały okres trwania imprezy,
- stoisko duże – cały domek – opłata  wynosi 200 zł brutto za cały okres trwania imprezy.
b) po  wpłynięciu  zgłoszeń  Organizator  w  terminie  do  20.11.2018   sporządza  listę  Najemców
zgodnie z przyjętym założeniem różnorodności stoisk i ich zgodności z charakterem imprezy po
czym Organizator powiadamia wybranych Najemców o podjętej decyzji. W przypadku dużej ilości
zgłoszeń sporządza się również listę rezerwową.
c)  Najemca  po  otrzymaniu  informacji  potwierdzającej  przyznanie  stoiska  handlowego  jest
zobowiązany w terminie do 30.11.2018 r.  do uiszczenia  opłaty na wskazany rachunek bankowy
UM Oświecim.
d)  Po  potwierdzeniu  wpłaty  Organizator  zawrze  z  Najemcą  pisemną  umowę  na  wynajem
powierzchni handlowej, a następnie wystawi fakturę VAT.
e) Brak uiszczenia wpłaty w terminie do 30.11.2018 - będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca
handlowego  i  Organizator  będzie  uprawniony  do  odstąpienia  ww.  stoiska  handlowego  innemu
Wystawcy z listy rezerwowej. 
f)  Najemca  nie  ma  możliwości,  bez  zgody  Organizatora,  odstąpienia  swojego  stoiska  innemu
Najemcy. 

8. STOISKA:
a-Informacja Organizatora dotycząca parametrów stoiska: w każdym kiosku handlowym mieszczą
się 2 stoiska, każde o wymiarach: 2m głębokości x 1,5m szerokości (front) z własnym oknem i
połową opuszczonej lady z daszkiem do prezentacji asortymentu (lada całość: 280 cm x 90 cm). Na
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tylnej ścianie domku znajdują się 4 półki do prezentacji towaru. Każdy kiosk jest oświetlony i z
dostępem do prądu 220V. Kiosk posiada 1 wejście zamykane na kłódkę. 
b- Organizator nie opowiada za mienie/ towar zdeponowany przez Wystawcę w kiosku handlowym.
c-jeden Wystawca może zająć połowę domku handlowego (stoisko o wymiarach:2mx1,5m). Zgoda
na większe stoisko zostanie wyrażona w przypadku wolnych miejsc.
d-stoisko będzie można aranżować w dniu 15 i 16 grudnia 2018r. od godz. 8:00-10:00. Istnieje
możliwość pozostawienia towaru w kiosku na cały czas trwania Jarmarku, jednak Organizator nie
opowiada za mienie/ towar zdeponowany przez Wystawcę w kiosku handlowym.

9. Jarmark jest wydarzeniem dwudniowym, trwającym dniach 15.12.2018 - 16.12.2018 od godz.
10:00 – 19:00. Udział w Jarmarku jest równoznaczny z udziałem w obu dniach w pełnym wymiarze
godzin. 

10.  PRODUKTY:  Sprzedawane  i  wystawiane  produkty  powinny  nawiązywać  do  tematyki
świątecznej Bożonarodzeniowej tj. ozdoby świąteczne, choinkowe, rękodzieło, regionalne produkty
spożywcze i mała gastronomia.

11. NIE DOPUSZCZA SIĘ DO OBROTU:
- artykułów wymagających uzyskania koncesji bez zgody Organizatora,
- artykułów, których zakaz sprzedaży wynika z obowiązujących przepisów,
 Niedostosowanie się do tego zalecenia spowoduje usunięcie takiego wystawcy z Jarmarku.

12. Organizator nie odpowiada za:
 - formę rozliczenia Wystawcy z Urzędem Skarbowym.
 -  wprowadzanie  przez  Wystawców do  obrotu  żywności  (w  tym również  słodyczy)  w sposób
niezgodny z prawem żywnościowym.

13. Każdy Wystawca uczestniczący w Jarmarku zobowiązany jest do:
- gotowości stoiska w dniu 15.12.2018 oraz w dniu 16.12.2018 w godz. 10:00-19:00
 - do przestrzegania wydanych przez Organizatora poleceń porządkowych oraz stosowania się do
poleceń służb porządkowych,
 - utrzymania porządku i czystości w zajmowanym kiosku handlowym i wokół niego w trakcie
trwania Jarmarku i po jego zakończeniu
–  po  zakończeniu  Jarmarku  do  usunięcia  towarów  i  dekoracji  oraz  przywrócenia  zajmowanej
powierzchni stoiska do pierwotnego stanu.

14. PRĄD ELEKTRYCZNY:
Organizator Jarmarku umożliwia podłączenie do prądu elektrycznego (łącze 1 fazowe - 220 V).
Osoby  chcące  skorzystać  z  tego  łącza  powinny  zaopatrzyć  się  indywidualnie  w  przedłużacze
o długości ok 2 metrów.
Odrębnym uzgodnieniom w tym zakresie podlegają  stoiska tzw. małej gastronomii. 

15.  Przyjazd  na Jarmark  odbywa się  na koszt  własny uczestnika  –  Wystawcy.  Organizator  nie
zwraca Wystawcy kosztów dojazdu, transportu towarów lub ewentualnego noclegu czy posiłków.

16. Przepisy porządkowe:
-kategorycznie zabrania się wjazdu i parkowania na płycie rynku (ruch kołowy na drogach wokół
Rynku pozostaje bez zmian)
- pojazdy należące do Wystawców na czas trwania Jarmarku można pozostawić na bezpłatnym,
niestrzeżonym parkingu na ul. Bulwary lub ul. Zaborskiej (przy budynku Urzędu Miasta) lub na
innych oznakowanych  miejscach parkingowych 
-  osoby  znajdujące  się  na  Jarmarku,  które  dopuszczać  się  będą  zakłóceń  porządku,  stwarzać



zagrożenie  dla  innych  uczestników Imprezy,  naruszać  dobre  obyczaje  lub  które  wniosą  wbrew
zakazowi przedmioty zakazane albo nie będą przestrzegać regulaminu, będą usunięte z Jarmarku.
- zabronione jest tarasowanie i zastawianie w jakikolwiek sposób przejść i dróg ewakuacyjnych,
dróg  dojazdowych  dla  służb  ratowniczych  oraz  hydrantów  i  innych  urządzeń  niezbędnych
w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej.
-  zabronione jest  wnoszenie na teren imprezy broni,  amunicji  i  materiałów wybuchowych oraz
przedmiotów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu osób przebywających na terenie
Jarmarku,
- pozostawione bez zawiadomienia Organizatora elementy wyposażenia stoiska, nieusunięte przez
Wystawcę po zakończeniu Jarmarku uważa się za mienie porzucone.

17. UBEZPIECZENIE:
-  organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  szkody  w  mieniu  Wystawców  uczestniczących
w Jarmarku, spowodowane siłą wyższą, np.: pożarem, eksplozją, wichurą, zalaniem wodą.
-  wystawcy uczestniczący w Jarmarku  powinni  we własnym zakresie  ubezpieczyć  się  z  tytułu
odpowiedzialności  cywilnej  oraz  ubezpieczyć  swoje  mienie  znajdujące  się  na  terenie  Jarmarku
(sprzęt, elementy wyposażenia, mienie prywatne, pojazdy służbowe, itp.).

18. Organizator zapewnia zabezpieczenie imprezy przez firmę ochroniarską.

19. Biorący udział w Jarmarku Wystawca wyraża zgodę na sfotografowanie stoiska i użycie zdjęć
w celach promocyjnych  Miasta Oświęcim.

20. Zgłaszając swój udział w imprezie Wystawcy wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku
w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy zgodnie z art. 81 ustawy  z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

21. W celu zapewnienia wysokiej frekwencji odwiedzających Jarmark Organizator zadba o:
-  promocję  imprezy  poprzez  media  (GZO,  TVOświęcim,  portale  informacyjne,  strona  www,
plakaty, banery)
- atrakcyjny program artystyczny
- świąteczną dekorację miejsca imprezy.

22.  W przypadku  niekorzystnych  warunków  atmosferycznych  Organizator  ma  prawo  odwołać
przedsięwzięcie.  Organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo  ostatecznej  interpretacji  niniejszego
regulaminu oraz zmian w programie imprezy. 

23. Postanowienia końcowe:
-  wystawca  uczestniczący  w  Jarmarku  ma  obowiązek  przestrzegać  Regulaminu  oraz
obowiązujących przepisów prawa.
-  wszelkie  spor  wynikłe  z  tytułu  uczestnictwa  w Jarmarku  będą  rozpatrywane  przez  właściwy
miejscowo dla Organizatora Jarmarku sąd.


