
REGULAMIN JARMARKU BOŻONARODZENIOWEGO 

18 GRUDNIA 2022 ROKU 

 

&  1 

 

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do Uczestników Jarmarku Bożenarodzeniowego zwanego 

dalej „Jarmarkiem” organizowanego w Cieszkowie w dniu 18.12.2022 roku. Organizatorami 

jarmarku są: Gmina Cieszków, Gminne Centrum Kultury w Cieszkowie, Przedszkola, Szkoły, 

Sołectwa, Strażacy, Harcerze i Opiekunowie świetlic wiejskich. 

                                  

&  2 

 

Czas trwania i miejsce imprezy: 

Jarmark jest organizowany w dniu 18 grudnia 2022 roku na placu przy Kościele pw.WNMP w 

Cieszkowie. Jarmark będzie otwarty w godzinach: 10.00-17.00 
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Każdy wystawca zainteresowany udziałem w Jarmarku powinien przesłać do Organizatora 

wypełnioną Kartę Zgłoszenia. Karta Zgłoszenia i Regulamin Jarmarku dostępne są na stronie 

internetowej http://gck.cieszkow.pl/  

Karta zgłoszenia winna być przesłana najpóźniej do dnia 12.12.2022 r. na adres gckcieszkow@op.pl 

lub dostarczona osobiście do biura GCK 

                           

1. Przesłane karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu 

Jarmarku, przyjęcie do udziału w Jarmarku musi być potwierdzone przez organizatora.                      

2. Organizator biorąc pod uwagę oferowane do sprzedaży produkty, muszą być zgodne  

z charakterem i celem Jarmarku                                                                                                          

3. W trakcie Jarmarku preferowana będzie sprzedaż produktów o charakterze okazjonalnym 

oraz Świątecznym, takich jak np:     

 artykuły świąteczne, 

 pamiątki , ozdoby choinkowe, rękodzieło,    

 artykuły spożywcze (w tym wypieki tradycyjne Bożonarodzeniowe), 

 uszka, pierogi, barszczyk, 

 sprzedaż ryb, 

 potrawy, 

 

& 4 

Wystawca zobowiązany jest do: 

 Wystawcy z terenu Gminy Cieszków  przekazują 1 kg cukierków, 

a pozostali wystawcy: uiszczają opłatę: 50 zł placowego. 

 prowadzenia działalności handlowej w okresie i godzinie wskazanej w & 2, 

 zabezpieczenia stoiska handlowego w dniu sprzedaży, 

 utrzymania porządku na stoisku oraz w jego bezpośrednim otoczeniu,   

 przebywania lub pozostawienia osoby odpowiedzialnej na stoisku w godzinach trwania           

Jarmarku, 

 pokrycia kosztów naprawy lub zakupu uszkodzonych lub zaginionych elementów stoiska, 

handlowego - przestrzeganie bezwzględnie obowiązujących przepisów regulujących 

sprzedaż, oferowanych produktów oraz stosowanie urządzeń pomiarowych dopuszczanych 

http://gck.cieszkow.pl/
mailto:gckcieszkow@op.pl


do obrotu, 

 stosowanie się do zaleceń Organizatora w zakresie dekorowania stoisk handlowych. 
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Wystawcy zabrania się : 

 prowadzenie działalności na terenie Jarmarku, naruszającej porządek, spokój publiczny, 

dobre obyczaje i uczucia religijne, 

 udostępnienie stoiska handlowego lub przydzielonego miejsca osobom trzecim bez zgody 

organizatora,   

 dokonywanie przeróbek w Stoisku handlowym,   

 używanie otwartego ognia,  

 sprzedaż narkotyków oraz środków psychotropowych oraz produktów pirotechnicznych, 

 zamykanie stoisk handlowych w obowiązujących godzinach otwarcia Jarmarku, 

 

& 6 
 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: 

 produkty przechowywane na Stoisku handlowym 

 eksponaty wystawione na stoisku 

 za szkody powstałe na osobie (a także osób współpracujących) 

lub mieniu wystawcy przed, po i w trakcie trwania Jarmarku. 

 Za szkody spowodowane kradzieżą oraz zdarzeniami losowymi takimi jak: wichura, deszcz, 

śnieg, mróz, ogień, eksplozje, zalanie wodą, a także szkody wynikłe z przerwy w dostawie 

prądu   
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Wszystkie spory wynikłe na tle wykonania niniejszego Regulaminu rozstrzygać będzie właściwy 

dla siedziby Organizatora sąd. 

 

 

Organizatorzy 
 

 


