REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ
JARMARK OKOLICZNOŚCIOWY – SZEROKO NA WĄSKIEJ 2022
§ 1. Miejsce i czas trwania Jarmarku OKOLICZNOŚCIOWEGO:
- działalność handlowa na wydzielonym terenie w obrębie ul. Dworcowej „Ptasi Park” w
Mosinie w dniu 15 sierpnia 2022 r. w godz. 12:00 – 17:00

§ 2. Wykaz stanowisk:
- stanowiska z własnymi wyrobami artystycznymi, rękodziełem i przedmiotami
kolekcjonerskimi w obrębie ul. Dworcowej w Mosinie
a) stanowiska handlowe:
- o powierzchni do 5 m²
- w przypadku większej ilości zgłoszeń, decyduje kolejność zgłoszenia i spełnienie
wszystkich
wymogów formalnych.

§ 3. Zgłoszenia, opłaty.
1. Zgłoszenia na podpisanym Formularzu Zgłoszeniowym (do pobrania na stronie
internetowej
www.kultura.gmina.pl, Mosińskiego Ośrodka Kultury, ul. Dworcowa 4) należy przesyłać lub
składać osobiście w siedzibie organizatora do dnia 5 sierpnia 2022 r.
2. Uczestnik-najemca, który zgłosi chęć uczestnictwa w jarmarku okolicznościowym
zobowiązany do wniesienia opłaty w wysokości 78,72 zł /siedemdziesiąt osiem 72/100/
zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina Nr GG.00501.176.2011.AC z 12 grudnia
2011r. na wskazany rachunek bankowy do dnia 12 sierpnia 2022 r.

§ 4. Organizacja stoisk, warunki uczestnictwa:
1. Warunkiem udziału w Jarmarku Okolicznościowym jest akceptacja formalna przez
Organizatora oraz uregulowanie opłaty do dnia 12 sierpnia 2022 r. Organizator na
podstawie wpłaty wystawia paragon, jest możliwość wystawienia faktury po
wcześniejszym poinformowaniu organizatora.
2. Uczestnicy-najemcy prowadzą działalność handlową własnych wytworów na stanowiskach
przygotowanych przez organizatorów.
3. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w
Jarmarku
okolicznościowym z powodów formalnych bez konieczności podania przyczyny.
4. W czasie Jarmarku Okolicznościowego działalność handlową prowadzić tylko w
wyznaczonym i wskazanym przez Organizatora miejscu.

5. Używanie wynajmowanego terenu niezgodnie z regulaminem oraz podnajmowanie lub
oddawanie w bezpłatne korzystanie osobom trzecim skutkuje natychmiastowym
rozwiązaniem umowy bez konieczności wyznaczenia terminu do usunięcia uchybień.
6. Uczestnicy-najemcy Jarmarku Okolicznościowego zobowiązani są do utrzymania
czystości i porządku na terenie przedmiotu najmu a także na terenie przyległym do
użytkowanego.
7. Wymagany jest estetyczny wygląd każdego stanowiska.
8. Uczestnicy-najemcy Jarmarku Okolicznościowego zobowiązani są do posiadania
koniecznych uprawnień do prowadzenia określonej działalności oraz do przestrzegania
obowiązujących przepisów dotyczących wprowadzenia do obrotu handlowego towarów.
9. Uczestnik-najemca ma prawo do prowadzenia reklamy swojej działalności tylko na terenie
swojego stanowiska w zakresie uzgodnionym z Organizatorem pod warunkiem, że nie
zakłóca normalnego toku imprezy.
10. Uczestnik-najemca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów p.poż., bhp,
sanitarnych, ochrony środowiska i innych.
11. Uczestnik-najemca zobowiązany jest do wyprowadzenia pojazdów mechanicznych z
miejsca Jarmarku Okolicznościowego bezpośrednio przed rozpoczęciem terminu
wskazanych w §1.
12. Ze względu na charakter imprezy organizator ogranicza asortyment stoisk do
rękodzieła, prac autorskich, wytworów i kolekcji własnych wystawcy. Wystawca
zobowiązuje się do wystawienia wyłącznie przedmiotów, którymi obrót prawny jest
dozwolony i nienaruszających praw osób trzecich dotyczących własności intelektualnej, w
szczególności w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.
Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776 ze zm.). W razie naruszenia
praw, o których mowa wyżej, Wystawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie
praw osób trzecich.
13. Po zakończeniu Jarmarku Okolicznościowego Uczestnik-najemca zobowiązuje się
bez dodatkowego wezwania do:
- niezwłocznego wydania Organizatorowi przedmiotu najmu,
- wydania go w stanie niepogorszonym,
- przywrócenia stanu poprzedniego,

§ 5 Ubezpieczenia
1. Uczestnik-najemca ubezpiecza przedmiot działalności na własny koszt i ryzyko.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towarów i sprzętu przed, po i
w trakcie trwania Jarmarku Okolicznościowego.
3. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, włamaniem z kradzieżą,
ogniem, wichurą, przerwą w dostawie prądu, wody i innymi przyczynami losowymi.

§ 6 Postanowienia końcowe
1. Podczas trwania imprezy Szeroko na Wąskiej pełniony będzie przez Organizatorów
stały dyżur osoby odpowiedzialnej za funkcjonowanie Jarmarku Okolicznościowego.
2. W przypadku nie stosowania się do ustaleń Regulaminu Organizator może usunąć
Uczestnika- najemcę bez zwrotu kosztów uczestnictwa i rozwiązać umowę.
3. Ewentualne reklamacje Uczestników-najemców powinny być niezwłocznie zgłaszane
pisemnie od Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do rezygnacji z Jarmarku Okolicznościowego w
części lub całości bez podania przyczyny.
5. Przypadki nie uwzględnione w Regulaminie będą rozstrzygane na podstawie
przepisów Kodeksu Cywilnego.
6. Egzekwowanie ww. Regulaminu powierza się Organizatorowi, który wykonywał
będzie swoje uprawnienia przy pomocy Policji i Straży Miejskiej w Mosinie.
Zapraszamy do współpracy w organizacji Jarmarku Okolicznościowego „15 sierpnia w
Mosinie
2022” i życzymy udanej i owocnej działalności.
Organizator

