Regulamin Jarmarku w ramach Święta Bzów 2013
§1
1. Jarmark w ramach Święta Bzów dla wytwórców regionalnych wyrobów i przedmiotów użytkowych
oraz artystycznych i naturalnych produktów spożywczych, a także dla sprzedawców ww. asortymentu
2. Organizatorem Jarmarku, zwanym dalej „Organizatorem” Fundacja Karolat
§2
Jarmark jest organizowany w dniu 11 maja 2013 roku na terenie zamku w Siedlisku, w godzinach: od
14.00 do 20.30.
§3
Osoba bądź firma chcąca wystawiać swoje produkty zobowiązana jest do przesłania lub przekazania
wypełnionego Zgłoszenia najpóźniej do dnia 7 maja 2013 r.
§4
Wypełnienie ZGŁOSZENIA jest równoznaczne z przyjęciem i podporządkowaniem się niniejszemu
Regulaminowi.
§5
O możliwości wystawienia danego stoiska i o asortymencie decydują Organizatorzy, który zastrzegają
sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny. Organizatorzy przydzielają
Wystawcy miejsce pod własny stragan.
§6
Organizatorzy nie przewidują możliwości sprzedawania z samochodów lub pozostawiania
samochodów na miejscu sprzedaży.
§7
Stoiska będą udostępniane bezpłatnie.
§8
Wystawca zobowiązany jest do stawienia się w dniu Jarmarku tj. 11 maja 2013 r. do godz. 13.30

§9
Wystawca jest zobligowany do wyposażenia stoiska w regały, półki i inne elementy niezbędne do
ekspozycji we własnym zakresie. Wymagany jest estetyczny wygląd każdego stoiska.
§ 10
Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów p.poż., sanitarnych, ochrony środowiska
i innych obowiązujących przepisów prawa.
§ 11
Wystawcy zabrania się prowadzenia działalności na terenie Jarmarku, naruszającej dobre obyczaje,
godność i uczucia religijne pod rygorem natychmiastowego opuszczenia terenu Jarmarku.
§ 12
Wszelkie kwestie związane ze sprzedażą produktów, tj. zezwolenia, podatki, koncesje, licencje,
ubezpieczenia i inne leżą w gestii Wystawcy.
§ 13
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
1. eksponaty wystawione na stoisku,
2. za uszkodzenia powstałe na osobie lub mieniu Wystawcy przed, po i w trakcie trwania
Jarmarku,
3. za szkody spowodowane kradzieżą, przerwą w dostawie lub przepięciem prądu i innymi
przyczynami losowymi.
§ 14
Uczestnicy Jarmarku są zobowiązani do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz
poleceń porządkowych Organizatorów Jarmarku.
Potwierdzeniem przyjęcia zobowiązania jest złożenie podpisu na ZGŁOSZENIU WYSTAWCY.
§ 15
Podczas trwania Jarmarku w sprawach organizacyjnych i porządkowych decydują polecenia
i rozstrzygnięcia Organizatorów Jarmarku.

