REGULAMIN
JARMARK MICHAŁOWY – 11 września 2021r.

Organizacja stoisk, warunki uczestnictwa
1. Organizator – Prezydent Miasta Biała Podlaska, Bialskie Centrum
Kultury im. Bogusława Kaczyńskiegow Białej Podlaskiej, Centrum
Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Białej Podlaskiej, Plac
Wolności 10, tel. 83 3416730.
2. Ze względu na przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się Covid-19
ilość wystawców biorących udział w Jarmarku jest
ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń oraz stan zdrowia), a
wszyscy uczestnicy zobowiązani są do
przestrzegania zasad i
wytycznych GIS związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się
Covid-19.
Osoby prowadzące działalność oświadczają , że wg swojej
wiedzy, nie są zakażene koronawirusem, nie przebywają na
kwarantannie,
izolacji
lub
pod
nadzorem
epidemiologicznym.
Jeśli ten stan rzeczy zmieni się do czasu Jarmarku
Michałowrgo, wówczas niezwłocznie powiadomią Centrum
Informacji Turstycznej I Kulturalnej w Białej Podlaskiej.
3. Warunkiem uczestnictwa w Jarmarku jest zgłoszenie udziału w
Jarmarku poprzez wypełnienie i przekazanie Organizatorowi
Formularza Zgłoszeniowego oraz Regulaminu Jarmarku, a następnie
otrzymanie od Organizatora pisemnego przyjęcia Zgłoszenia,
określającego opatę po uiszczeniu której, wystawca uprawniony jest
do udziału w Imprezie.
4. Forma zgłoszenia:
osobista, poczta elektroniczna, e-mail: cit@bialapodlaska.pl
lub tradycyjna (adres – jak wyżej).
Termin przyjmowania zgłoszeń: do 31 sierpnia br.
Ilość wystawców organiczona.
5. Wystawcy, którzy zgłosili swój akces oraz dokonali wpłaty za udział
w Jarmarku Wielkanocnym 2020 r. a nie uczestniczyli w Jarmarku
Michałowym 2020 r. i w porozumieniu z Organizatorem dokonali
przeniesienia opłaty na Jarmark Michałowy 2021 r. nie dokonują
wpłaty za udział w Jarmarku Michałowym . Pozosali wystawcy
dokonują wpłaty w terminie do dnia 03 września br.
6. Ilośc
wystawców
Jarmaku
Michałowego
jest
ograniczona.
Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia

uczestnictwa w Jarmarku.
7. Lokalizację stoiska wskazuje Organizator, biorąc pod uwagę
kolejność zgłoszenia oraz rodzaj asortymentu, przy czym zastrzega
sobie prawo jej zmiany z przyczyn organizacyjnych lub
technicznych.
8. Parkowanie samochodów na Placu Wolności
wyłącznie w trakcie montażu i demontażu stoisk.

dozwolone

jest

9. Wystawcy prowadzą działalność w godzinach 10.00 – 16.00 w
zaaranżowanym, estetycznym stoisku – namiocie . Montaż stoiska
może nastąpić od godz. 8.00, natomiast demontaż, w czasie
godziny po jej zakończeniu.
10.
Wystawcy udostępniają tylko te artykuły, które zostały
podane w Formularzu Zgłoszeniowym Jarmarku i potwierdzone ich
przyjęciem. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia ze
sprzedaży towaru-stoiska, niezgodnego z charakterem Jarmarku.
11.
Wystawcy zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących
przepisów dotyczących oznaczenia placówki, wprowadzania do
obrotu handlowego towarów odpowiednio oznakowanych,
posługiwania się narzędziami pomiarowymi legalizowanymi,
przestrzegania terminów przydatności do spożycia i trwałości
towarów spożywczych przeznaczonych do sprzedaży oraz bieżącego
utrzymania porządku i czystości stoiska.
Pracownicy zatrudnieni w punktach żywnościowych oraz na
stoiskach ze sprzedażą winni posiadać ważne książeczki badań do
celów sanitarno – epidemiologicznych.
Pokazy i warsztaty możliwe jedynie w uzgodnieniu z Organizatorem.
12.Wystawcy Jarmarku, wniosą opłatę za udział w Jarmarku w
następującej wysokości :
a) prowadzący działalność komercyjną artykułów spożywczych,
takich jak: wędliny, sery, miody, ciasta itd. wytwarzanych
tradycyjnymi metodami - 30 zł brutto/1 m2
c) rękodzielnicy oraz twórcy ludowi i artystyczni :
- 10 zł brutto/1 m2
- 20zł brutto za 1 miejsce 1 m2 - (lub w miarę możliwości
wielokrotność miejsca), we wspólnym namiocie Organizatora.
Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
Zwolnione z opłat są: instytucje pożytku publicznego o charakterze
charytatywnym oraz miejskie instytucje kultury.

Opłatę za udział w Jarmarku należy wnieść przed rozpoczęciem
działalności, w wysokości potwierdzonej przez Organizatora,
najpóźniej:
do dnia 03 września br. na konto:
PKO Bank Polski
92 1020 1260 0000 0502 0159 1817
Organizator wystawi fakturę VAT, bądź paragon fiskalny (wg
zgłoszenia wystawcy).
Zgłoszenia dokonane w terminie do dnia 10 sierpnia br.
otrzymają - 10% rabat.
Ubezpieczenia
1. Wystawcy ubezpieczają artykuły handlowe, reklamowe, urządzenia
wystawowe i techniczne we własnym zakresie.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towarów
przed i w trakcie trwania Jarmarku oraz za szkody spowodowane
kradzieżą, wandalizmem, działaniem sił przyrody i innymi
przyczynami losowymi.
Postanowienia końcowe
1. Wystawcy zobowiązani są do przestrzegania przepisów bhp i p.poż
orazniniejszego Regulaminu, pod rygorem usunięcia z terenu
Jarmarku.
2. Przypadki nie uwzględnione w Regulaminie będą rozstrzygane na
podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.
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Data i podpis

