MIEJSKI DOM KULTURY
w Piekarach Śląskich
ul. Bytomska 73

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 52/11/2021 z dnia 23.11.2021
Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Piekarach Śląskich

Regulamin Jarmarku Świątecznego
w Piekarach Śląskich
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Jarmark Świąteczny w Piekarach Śląskich zwany dalej „Jarmarkiem”, organizowany
jest w dniach 8, 9, 10 grudnia w godzinach 14.00 – 20.00 na terenie przed Miejskim
Domem Kultury (ul. Bytomska 73, 41-940 Piekary Śląskie).
2. W trakcie Jarmarku preferowana będzie sprzedaż o charakterze okazjonalnym oraz
świątecznym takich jak: ozdoby, stroiki, choinki, ceramika artystyczna, kartki
świąteczne, rękodzieło, biżuteria, wyroby regionalne, wypieki świąteczne, ryby, sery
miody itp.
3. Celem Jarmarku jest:
• podtrzymanie oraz upowszechnianie tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych
wśród lokalnej społeczności,
• promowanie produktów lokalnych, propagowanie i ukazanie dorobku
artystycznego i kulturalnego lokalnych wytwórców, przedsiębiorców, działających
na terenie województwa oraz osób zajmujących się rękodziełem.
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Osoba, bądź firma chcąca wystawić swoje produkty, zobowiązana jest do
• zgłoszenia swojego udziału w Impresariacie Miejskiego Domu Kultury pod nr tel.
32 287 28 80 wew. 32 lub mailem: impresariatmdk@radiopiekary.pl (w temacie:
Jarmark),
• uiszczenia opłaty w dniu rozpoczęcia jarmarku, według wprowadzonego cennika,
w wysokości:
50,00 zł brutto za stoisko za jeden dzień udziału w Jarmarku,
60,00 zł brutto za stoisko za dwa dni udziału w Jarmarku,
70,00 zł brutto za stoisko za trzy dni udziału w Jarmarku.
Z opłat zwolnione są fundacje i stowarzyszenia, organizacje pozarządowe,
placówki oświatowe, którym stoiska oddawane są w użyczenie na czas trwania
Jarmarku.
• Organizator zastrzega sobie prawo wyboru asortymentu oraz przydzielenie
rodzaju stoisk.
ZOBOWIĄZANIA ORGANIZATORA
1. Organizator Jarmarku zapewnia zgłoszonym Wystawcą stanowisko wystawiennicze,
które przekaże Wystawcą w dniu rozpoczęcia Jarmarku od godziny 11.00.

2. Rozmieszczenie i przydział stoisk należy do Organizatora. Przydział stoisk nie
podlega negocjacji.
3. Promocję wydarzenia na stronach internetowych Miejskiego Domu Kultury i Radia
Piekary.
ZOBOWIĄZANIA WYSTAWCY
1. Wystawca odpowiada za przydzielone stoisko podczas trwania Jarmarku oraz
utrzymanie porządku na stoisku i w jego bezpośrednim otoczeniu. Zabrania się
udostępniania stoiska osobom trzecim.
2. Wystawca ponosi pełna odpowiedzialność za stan i jakość oferowanego towaru.
3. Niedopuszczalna jest sprzedaż towarów , których posiadanie i oferowanie jest
zakazane bądź ograniczone z mocy prawa i obowiązujących przepisów.
4. Wystawca zobowiązuje się stosowania, aktualnych na czas trwania Jarmarku,
wytycznych dla organizatorów targów w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w powyższym
regulaminie, informacje o ewentualnych zmianach będą zamieszczane na stronie
www.mdk.piekary.pl.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Jarmarku Świątecznego bez
podania przyczyny.

