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REGULAMIN JARMARKU  
152 URODZINY MIASTA KATOWICE 
Katowice, 12.09 – 21.09.2017 roku 

 
 

§ 1 
Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do Uczestników Jarmarku organizowanego z okazji 152 Urodzin Miasta 
Katowice   w dniach 12.09 – 21.09.2017 roku na płycie Rynku w Katowicach przez Jarmarki Śląskie Marek Kijak  
(„Organizator”). 
 

§2 
Jarmark jest organizowany w dniach od 12.09.2017 roku do 21.09 2017 roku na płycie Rynku w Katowicach , 
od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 10.00 do 20.00. 
Ewentualne wcześniejsze rozpoczęcie działalności handlowej lub późniejsze jej zakończenie wymaga 
wcześniejszego uzgodnienia z Organizatorem . 
 

§3 
1. Każdy Uczestnik   zainteresowany udziałem w Jarmarku powinien przesłać   do Organizatora  Kartę Zgłoszenia. 
Karta Zgłoszenia jest dokumentem  potwierdzającym  jedynie  chęć udziału w jarmarku. Karta Zgłoszenia oraz  
Regulamin Jarmarku dostępne są na stronie internetowej www.jarmarkslaski.pl 
2. Po wypełnieniu i podpisaniu Karty Zgłoszenia winna ona być przesłana  najpóźniej  do dnia  [ 29.08.2017 ]               
na adres poczty elektronicznej  jarmark@kijak.pl w formie skanu lub pocztą standardową na adres :  
Jarmarki Śląskie  Marek Kijak, ul. Powstańców Warszawskich 16, 41-902 Bytom lub też faksem  
na nr : +48 32 280 75 01. 
3. Przesłanie Karty Zgłoszenia ( e-mail’em , faksem lub drogą pocztową ) stanowi wyrażenie gotowości 
uczestnictwa w jarmarku , na podstawie , której Organizator zatwierdza : asortyment zgodny z założeniami 
Jarmarku oraz udział Uczestnika w Jarmarku po czym przesyła drogą elektroniczną dokumenty do podpisania przez 
Zgłaszającego : Zgłoszenie Udziału-Umowa , Regulamin Jarmarku , Regulamin Porządkowy .  Po  przesłaniu przez 
Uczestnika podpisanych ww. dokumentów i uregulowaniu płatności I raty , Organizator Potwierdza Udział  
Uczestnika w Jarmarku .  
4. W trakcie Jarmarku preferowana będzie sprzedaż produktów o charakterze okazjonalnym takich jak : 

 ceramika artystyczna 

 zabawki 

 dzbany, wazy, kubki i inne naczynia z nadrukami 

 wyroby regionalne 

 koronki  

 pamiątki, ozdoby , obrazy  

 wyroby artystyczne , wyroby ludowe  

 kosmetyki, perfumy 

 galanteria skórzana, odzież 

 biżuteria 

 artykuły spożywcze w tym: słodycze (cukierki, lizaki, czekolady, owoce i orzechy  : suszone, prażone,            
w polewach, w czekoladzie), drobne przekąski, potrawy i wyroby regionalne (bigos, placki, szynki 
wędzone, sery, itp.), wypieki  (pierniki, ciasta , babki, ciasteczka kruche, sękacze, itp.), 

 gastronomia w tym:  piwo, miód pitny, wina ,cydr  nalewki, soki, itp. 
 

§4 
1. Uczestnik winien dokonać stosownych opłat za udział w Jarmarku zgodnie z Umową : 
1.1 I rata - 50% opłaty brutto w dniu podpisania i przesłania przez Uczestnika Zgłoszenia Udziału-Umowy  oraz 
podpisania i przesłania Regulaminu Jarmarku i Regulaminu Porządkowego. 
1.2 II rata - pozostałe 50% opłaty brutto do dnia 31.08..2017 r.   
2. Opłata za udział w Jarmarku może być dokonana przelewem na konto Organizatora, przekazem pocztowym 
lub gotówką. 
3. Koszty zużycia energii elektrycznej oraz koszt podłączenia instalacji elektrycznej leżą po stronie Organizatora . 
4. Każdy Uczestnik biorący udział w Jarmarku wpłaca kaucję zwrotną w wysokości: 500 zł . Uczestnik 
zobowiązany jest do wpłacenia kaucji do 12.09.2017r.- przed odbiorem kluczy do Stoiska handlowego  w 
przeciwnym razie klucz nie zostanie wydany. 
 5. Brak wpłaconej kaucji oznacza rozwiązanie umowy z Uczestnikiem  a wpłacone opłaty  w 100% przechodzą 
na rzecz Organizatora.   
6. Kaucja nie jest oprocentowana i zostaje zwrócona przez Organizatora  w terminie do 14 dni po zakończeniu 
Jarmarku, gdy Uczestnik zakończy swoją działalność podczas Jarmarku bez żadnych zastrzeżeń.  
8. Kaucja zostaje zatrzymana przez Organizatora w całości lub jej części,  w przypadku nie stosowania się przez 
Uczestnika do Regulaminu Jarmarku, Regulaminu Porządkowego, Regulaminu Użytkowania Domków    oraz gdy 
na Organizatora  zostaną nałożone kary zawinione przez Uczestnika np. przez Terenową Stację Sanitarno – 
Epidemiologiczną lub inne. 

http://www.jarmarkslaski.pl/
mailto:jarmark@kijak.pl
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§5 
 

1. Stoisko handlowe będzie udostępnione Uczestnikowi  na podstawie zawartego  z Organizatorem  dokumentu  : 
Zgłoszenie Udziału – Umowa . Działalność handlowa Uczestnika może być prowadzona wyłącznie w ramach 
posiadanego Stoiska Handlowego w godzinach wskazanych w § 2. Rodzaj oferowanych na Stoisku handlowym 
produktów musi być zgodny ze wskazanym w Karcie Zgłoszenia . 
2. Wybór lokalizacji Stoiska handlowego przydzielanego Uczestnikowi leży po stronie Organizatora.                
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji , rodzaju i wielkości powierzchni handlowej lub rodzaju 
przyznanego domku Uczestnikowi . 
3. Uczestnik prowadzący sprzedaż winien w Karcie Zgłoszenia podać dokładne zapotrzebowanie mocy kW . 
Standardowo Stoiska będą wyposażone w dostęp do gniazda elektrycznego o max. mocy 1000 WAT .  
Ponadnormatywny przydział mocy , jest możliwy jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem. 
Podłączane urządzenia zasilane elektrycznie jak również okablowanie urządzeń elektrycznych należących do 
Uczestnika  powinno być w pełni sprawne. Organizator podczas trwania Jarmarku zastrzega sobie prawo do 
kontroli ich stanu technicznego. W przypadku stwierdzenia przez służby energetyczne używania uszkodzonych, 
bądź z innego powodu nienadających się do użycia sprzętów lub okablowania należącego do Uczestnika  . 
Uczestnik  jest zobligowany do natychmiastowego usunięcia usterki, wymiany sprzętu, wymiany okablowania.     
W przypadku niedostosowania się do powyższych postanowień stoisko Uczestnika  zostanie czasowo zamknięte 
(do czasu usunięcia usterki). W przypadku nie dostosowania się Uczestnika  do poleceń służb energetycznych 
umowa zostanie automatycznie rozwiązana bez możliwości dochodzenia zwrotu pieniędzy za udział w imprezie. 
4. Uczestnik może reklamować swoją działalność oraz produkty wewnątrz Stoiska handlowego, o ile nie zakłóca to 
porządku Jarmarku. 
5. Każde Stoisko winno zostać wyposażone przez Uczestnika w gaśnicę proszkową o poj. 2 kg o symbolu ABC. 
Punkty gastronomiczne winny posiadać gaśnice śniegową o poj. 5 kg. , oraz dodatkową gaśnicę pianową typu 
GWG-2XAF ( do palących się tłuszczy ) . 
6. Stoiska handlowe zostaną  przekazane Uczestnikom  w dniu [ 12.09.2017 ] w godz. od [ 07.00 ] do [09.00 ]  
7. Odbiór Stoisk handlowych  nastąpi w dniu  21.09.2017 ] w godz. od [ 20.00 ] do [ 22.00 ] . 
Uczestnik zobowiązany jest przekazać Stoisko handlowe w takim stanie w jakim zostało mu przekazane przez 
Organizatora .    
8. Bieżące zaopatrzenie Stoisk handlowych może się odbywać wyłącznie poza godzinami wskazanymi w § 2. 
9. Wszelkie zauważone uszkodzenia Stoisk handlowych lub też włamania do nich winny być zgłoszone   
Organizatorowi natychmiast po ich wykryciu przez Uczestnika .  
 
                                                                                          § 6 
Uczestnik zobowiązany jest do: 

 prowadzenia działalności handlowej w okresie i godzinach wskazanych w § 2 

 zabezpieczenia Stoiska handlowego po każdym dniu sprzedaży ( w tym wyłączenia oświetlenia ), 

 utrzymania porządku na Stoisku oraz w jego bezpośrednim otoczeniu, 

 wyposażenia Stoiska handlowego w regały , półki we własnym zakresie  

 przebywania lub pozostawienia osoby odpowiedzialnej na stoisku w godzinach trwania Jarmarku, 

 pokrycia kosztów naprawy lub zakupu uszkodzonych lub zaginionych elementów  Stoiska handlowego,  

 przestrzegania bezwzględnie obowiązujących przepisów regulujących sprzedaż oferowanych produktów 
oraz stosowanie urządzeń pomiarowych dopuszczonych do obrotu. 

 zalecanego przez Organizatora udekorowania punktu handlowego. Stosowane materiały winny być czyste 
i wyglądać estetyczne . Zabrania się stosowania pudeł tekturowych i plastikowych do ekspozycji towaru 
Oferowany asortyment winien być wyłożony w estetycznych opakowaniach – np. kosze wiklinowe  . 

 
§ 7 

Uczestnikowi zabrania się: 

  prowadzenia działalności na terenie Jarmarku, naruszającej porządek i spokój publiczny, dobre obyczaje, 
i uczucia religijne 

 udostępniania Stoiska handlowego  lub przydzielonego miejsca osobom trzecim bez zgody Organizatora 

 obudowywania i plakatowania powierzchni Stoisk handlowych bez zgody Organizatora  

 dokonywania przeróbek w Stoisku handlowym, a w szczególności ingerencji w instalację elektryczną ,  
w konstrukcję dachu ,wkręcania wkrętów , wbijania gwoździ ,wbijania zszywek , przyklejania nalepek  , 
foliowania domków  

 na Stoiskach  z artykułami przemysłowymi używania otwartego ognia i grzejników elektrycznych 

 sprzedaży podróbek produktów oraz produktów, na które Uczestnik nie posiada zezwoleń 

 nocowania w miejscu Stoiska handlowego 

 sprzedaży narkotyków oraz środków psychotropowych oraz produktów pirotechnicznych  

 ustawiania  prowizorycznych zadaszeń foliowych , namiotowych 

 zamykania stoisk handlowych w obowiązujących godzinach otwarcia jarmarku 

 parkowania samochodów na płycie Rynku 
                                                                                       

§ 8 
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Kwestie natury formalno-prawnej związane ze sprzedażą produktów, tj. zezwolenia, koncesje, licencje, podatki  leżą 
wyłącznie po stronie Uczestnika. Jednocześnie każdy Uczestnik winien ubezpieczyć swoją działalność w tym 
posiadane mienie we własnym zakresie i na swój koszt. Wszelkimi ewentualnymi karami nałożonymi na 
Organizatora , a wynikającymi z nieprzestrzeganiem przepisów administracyjnych przez Uczestnika zostanie 
obciążony Uczestnik.   
                                                                                      
                                                                                        § 9 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za : 

 produkty przechowywane na Stoisku handlowym 

 eksponaty wystawione na Stoisku 

 za uszkodzenia powstałe na osobie ( a także osób współpracujących ) lub mieniu Uczestnika przed, 
       po i w trakcie trwania Jarmarku 

 za szkody powstałe na osobie ( a także osób współpracujących ) lub mieniu Uczestnika spowodowane 
kradzieżą oraz zdarzeniami losowymi takimi jak wichura, deszcze,  ogień, eksplozje, zalanie wodą, a także 
szkody wynikłe z  przerwy w dostawie prądu  

                                                                                         
§ 10 

1. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z Jarmarku, Uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów i opłat 
poniesionych przez Uczestnika w związku z uczestnictwem w Jarmarku. Jednocześnie Organizator  uprawniony 
jest do przekazania Stoiska handlowego na rzecz innego zainteresowanego przedsiębiorcy lub Uczestnika.  
2. Nie przestrzeganie niniejszego Regulaminu stanowić będzie przyczynę rozwiązania przez Organizatora Umowy 
– Zgłoszenia Udziału   oraz żądania natychmiastowego opuszczenia Jarmarku i zapłaty kar umownych wskazanych 
w Zgłoszeniu Udziału - Umowa. 
W takim przypadku odpowiednie zastosowanie znajduje pkt. 1 niniejszego paragrafu.  
3. Wpłata kaucji przez Uczestnika  nie jest oprocentowana i zostaje zwrócona przez Organizatora . 
 
                                                                                      § 11 
1. Celem zachowania porządku oraz prawidłowej organizacji Jarmarku Uczestnicy są zobowiązani do stosowania 
się do poleceń porządkowych Organizatora  Jarmarku. 
2. Podczas trwania Jarmarku w sprawach organizacyjnych i porządkowych decyzje podejmuje Organizator 
Jarmarku. 
3. Organizator jarmarku  ma prawo wejścia na Stoisko handlowe w asyście ochrony oraz pracowników Uczestnika.    
                                                                                     

§ 12 
Ochrona jarmarku polega na ochronie mienia stanowiącego wyłącznie wyposażenie Jarmarku . 
                                                                                 

§ 13 
Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Zgłoszenia Udziału - Umowy najmu Stoiska handlowego.  

 
§ 14 

Wszystkie spory wynikłe na tle wykonania niniejszego Regulaminu rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo sąd w 
Katowicach.  


