WARUNKI UCZESTNICTWA JARMARKU STAROCI
WEHIKUŁ CZASU (VI EDYCJA)
Katowice, 13.10 – 15.10.2017 roku
§1
Niniejsze warunki uczestnictwa mają zastosowanie do Wystawców Jarmarku Staroci –„Wehikuł Czasu „
organizowanego w Katowicach w dniach 13.10 – 15.10.2017 roku na płycie Rynku przez firmę :
„Jarmarki Śląskie Marek Kijak „ ( „Organizator” ) .
§2
Jarmark Staroci „Wehikuł Czasu” organizowany jest na płycie Rynku w Katowicach
od piątku do niedzieli w dniach od 13.10.2017 do 15.10.2017 .
Godziny otwarcia jarmarku :
Piątek – 10:00 – 16:00 , Sobota – 10:00 – 16:00 , Niedziela -10:00 – 16:00
§3
1.Każdy Wystawca zainteresowany udziałem w Jarmarku powinien dokonać Zgłoszenia Udziału .
Zgłoszenia Udziału można dokonać telefonicznie , listownie i za pomocą poczty elektronicznej .
Karta Zgłoszenia oraz Warunki Uczestnictwa dostępne są na stronie internetowej www.wehikulczasu.eu .
W celu uzyskania Karty Zgłoszenia wystawca może zwrócić się do Organizatora na
adres poczty elektronicznej jarmarkstaroci@kijak.pl lub pod numer telefoniczny + 48 600 12 13 15
Zgłoszenia Udziału będą przyjmowane do czasu sprzedania wszystkich stoisk handlowych .
Dokonanie Zgłoszenia Udziału jest równoznaczne z akceptacją postanowień Warunków Uczestnictwa
Jarmarku Staroci „Wehikuł Czasu „ , które tym samym zostają przyjęte przez Wystawcę i stanowią treść umowy
między Wystawcą a Organizatorem .
2.Dokonanie Zgłoszenia Udziału nie uprawnia jeszcze do udziału w Jarmarku . O przyjęciu Wystawcy do udziału
w Jarmarku decyduje Organizator, biorąc pod uwagę oferowane do sprzedaży produkty zgodne z hasłem
przewodnim imprezy , charakterem i celem Jarmarku oraz dostępnością wolnych lokalizacji .
Przyjęcie do udziału w Jarmarku zostaje potwierdzone przez Organizatora Potwierdzeniem Udziału .
3.W trakcie Jarmarku preferowana będzie sprzedaż antyków , dzieł sztuki , książek , kolekcji monet ,
znaczków pocztowych i innych przedmiotów kultury materialnej .
§4
Organizator będzie pobierał następujące opłaty za wynajęcie stoisk :
a)

w wysokości 5 zł. brutto/ m2 za 1 dzień dla stoisk rezerwowanych na pełny okres trwania jarmarku

b)

w wysokości 7 zł. brutto/m2 za 1 dzień dla stoisk rezerwowanych na niepełny okres trwania jarmarku

c)

w wysokości 10 zł. brutto/m2 za 1 dzień dla stoisk nie objętych rezerwacją

Do dnia 06.10.2017 włącznie płatności można regulować przelewem na konto Organizatora .
Wpłaty gotówkowe przyjmowane będą jedynie w dniach od 13.10.2017 do 15.10.2017.
§5
1.Stoiska handlowe będą udostępniane Wystawcom jarmarku na podstawie zawartej z Organizatorem Umowy .
Działalność handlowa Wystawcy może być prowadzona wyłącznie w ramach posiadanego Stoiska Handlowego
w godzinach wskazanych w § 2. Rodzaj oferowanych na stoisku handlowym produktów musi być zgodny
z dokonanym zgłoszeniem .
2.Wybór lokalizacji stoiska handlowego przydzielanego Wystawcy leży po stronie Organizatora .
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji przyznanej Wystawcy.
3.Parkowanie samochodów przy stoiskach handlowych jest zabronione .
4.Stoiska handlowe zostaną przekazane Wystawcom w dniu [ 13.10.2017 ] w godz. od [ 6:00 ] do [ 9:00 ] .
Przekazanie stoiska nastąpi wyłącznie po dokonaniu pełnej wpłaty za udział w Jarmarku .
5. Opuszczenie stoisk handlowych winno nastąpić w dniu [ 15.10.2017 ] w godz. od [ 16:00 ] do [ 18:00 ] .
Wystawca zobowiązany jest przekazać Stoisko handlowe w takim stanie w jakim zostało mu przekazane
przez Organizatora. Stoisko handlowe winno być uprzątnięte ( śmieci wyrzucone ) i oczyszczone .
6. Bieżące zaopatrzenie stoisk handlowych może się odbywać wyłącznie poza godzinami wskazanymi w § 2.
7. Organizator wskaże dostępność toalet .
8. Organizator ustawi kosze na odpadki na terenie imprezy.
§6
Wystawca zobowiązany jest do:
 prowadzenia działalności handlowej w okresie i godzinach wskazanych w § 2
 zabezpieczenia stoiska handlowego po każdym dniu sprzedaży
 utrzymania porządku na stoisku oraz w jego bezpośrednim otoczeniu
 przebywania lub pozostawienia osoby odpowiedzialnej na stoisku w godzinach trwania Jarmarku
 przestrzegania bezwzględnie obowiązujących przepisów regulujących sprzedaż oferowanych produktów
oraz stosowanie urządzeń pomiarowych dopuszczonych do obrotu
 parkowania pojazdów w miejscach do tego wyznaczonych
§7

Regulamin Porządkowy

Wystawcy zabrania się:
 prowadzenia działalności na terenie Jarmarku, naruszającej porządek i spokój publiczny, dobre
obyczaje, i uczucia religijne
 używania otwartego ognia
 sprzedaży podróbek produktów oraz produktów, na które Uczestnik nie posiada zezwoleń
 sprzedaży narkotyków , środków psychotropowych , produktów pirotechnicznych oraz broni
 obrotu towarami lub usługami , których posiadanie i oferowanie jest niezgodne z prawem , zakazane ,
bądź ograniczone na mocy obowiązujących przepisów prawa
 ustawiania prowizorycznych zadaszeń foliowych , namiotowych
 przytwierdzania do płyty Rynku namiotów ( wiercenia , wkręcania śrub )
 wjazdu na płytę Rynku niesprawnymi technicznie pojazdami ( wycieki oleju silnikowego )
 likwidacji stoisk handlowych w obowiązujących godzinach otwarcia jarmarku
§8
Po dokonaniu stosownych opłat Wystawca otrzyma Potwierdzenie Udziału – Kartę Wystawcy upoważniającą
do zajęcia wyznaczonego stanowiska handlowego na okres trwania jarmarku . Karta ta upoważnia także do
wjazdu na teren Jarmarku w wyznaczonych godzinach w celu przygotowania i zdemontowania stoiska .
Organizator wskaże Wystawcom parkingi . Organizator nie rezerwuje miejsc parkingowych .
 Kwestie natury formalno-prawnej związane ze sprzedażą produktów, tj. zezwolenia, koncesje, licencje,
podatki
leżą wyłącznie po stronie Wystawcy. Wszelkimi ewentualnymi karami nałożonymi na
Organizatora, a wynikającymi z nieprzestrzeganiem przepisów administracyjnych przez Wystawce
zostanie obciążony Wystawca
 Wystawca ponosi odpowiedzialność za powstałe z jego winy szkody
§9
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

produkty przechowywane na stoisku handlowym

za wyposażenie stoisk

eksponaty wystawione na stoisku

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

za szkody powstałe na osobie ( a także osób współpracujących ) lub mieniu Wystawcy spowodowane
kradzieżą oraz zdarzeniami losowymi takimi jak wichura, deszcze, ogień, eksplozje, zalanie
wodą
§ 10
1.W przypadku rezygnacji przez Wystawcę z Jarmarku, Wystawcy nie przysługuje zwrot kosztów
i opłat poniesionych przez Wystawcę w związku z uczestnictwem w Jarmarku. Jednocześnie Organizator
uprawniony jest do przekazania Stoiska handlowego na rzecz innego zainteresowanego Uczestnika.
2.Nie przestrzeganie niniejszych Warunków Uczestnictwa stanowić będzie przyczynę rozwiązania
przez Organizatora Umowy zawartej z Wystawcą , oraz żądania natychmiastowego opuszczenia Jarmarku.
W takim przypadku odpowiednie zastosowanie znajduje pkt. 1 niniejszego paragrafu.
§ 11
1. Celem zachowania porządku oraz prawidłowej organizacji Jarmarku Wystawcy są zobowiązani do stosowania
się do poleceń porządkowych Organizatora Jarmarku .
2. Podczas trwania Jarmarku w sprawach organizacyjnych i porządkowych decyzje podejmuje Organizator
Jarmarku .
§ 12
Wystawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje , że w związku z zawartą umową organizator gromadzi dane
o wystawcy , konieczne do przetworzenia w celu wykonania umowy z Wystawcą .
§ 13
Niniejsze warunki uczestnictwa stanową integralną część treści Umowy zawartej między Wystawcą
a Organizatorem Jarmarku Staroci „Wehikuł Czasu” .
§ 14
Wszystkie spory wynikłe na tle wykonania niniejszego Regulaminu rozstrzygać będzie Sąd Powszechny właściwy
dla siedziby Organizatora.
ORGANIZATOR :

Jarmarki Śląskie Marek Kijak
ul. Powstańców Warszawskich 16
41-902 Bytom
Tel. +48 600 12 13 15 , +48 501 596 913
e-mail : jarmarkstaroci@kijak.pl
www.wehikulczasu.eu

Regulamin Porządkowy

