
REGULAMIN

BOGUCHWALSKIEGO JARMARKU WIELKANOCNEGO 2018

 1. Termin  Boguchwalskiego  Jarmarku  Wielkanocnego  2018,  zwanego  w  dalszej  części
Regulaminu „Jarmarkiem", wyznacza się na dzień 25 marca 2018 r.

 2. Organizatorem Jarmarku jest Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale.

 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje wystawców oraz sprzedawców podczas Jarmarku w dniu
25 marca 2018 r.

 4. Miejscem  odbywania  się  Jarmarku  jest  hala  wystawiennicza  MCK  oraz  teren  Rynku
Miejskiego w Boguchwale.

 5. Wystawcą może być przedsiębiorca lub osoba fizyczna.

 6. Wystawca jest zobowiązany do złożenia karty zgłoszeniowej drogą pocztową, elektroniczną
(mail) lub osobiście w siedzibie MCK do dnia 15 marca 2018 r.

 7. Złożenie  karty zgłoszeniowej  nie  jest  równoznaczne z  zakwalifikowaniem wystawcy do
otrzymania stoiska, a jedynie potwierdzeniem chęci udziału w imprezie.

 8. W jarmarku mogą uczestniczyć  wystawcy,  których  oferta  odpowiada tematyce  imprezy.
MCK może odmówić udostępnienia stoiska bez podania przyczyny. Kolejność zgłoszeń nie
ma znaczenia, MCK bierze pod uwagę wyłącznie jakość i rodzaj asortymentu.

 9. Wystawca  może  na  czas  przygotowania  i  likwidacji  stoiska  wjechać  na  teren  Rynku
Miejskiego pojazdem.

 10. Wystawca jest zobowiązany:

 a) przed rozpoczęciem imprezy – do usunięcia ze stoiska i pobliskiego terenu opakowań
i odpadów pozostałych po montażu i wyposażeniu stoiska,

 b) po zakończeniu imprezy – do uprzątnięcia stoiska, a w szczególności do usunięcia ze
stoiska wyposażenia, opakowań i odpadów,

 c) do pozostawienia stoiska w stanie identycznym jak w dniu odbioru,

 d) do użytkowania stoiska zgodnie z przeznaczeniem,

 e) sprzedaży asortymentu zgodnego z kartą zgłoszenia.

 11. Nie dopuszcza się handlu towarami, które stanowić mogą zagrożenie dla zdrowia i życia. 

 12. Od handlujących i wystawców będzie pobierana opłata w formie darowizny w wysokości
50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych i 00/100).

 13. Kwestie sporne wynikające z uczestnictwa w Jarmarku rozstrzyga Organizator.

 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na stanowisku sprzedaży
zajmowanym przez Wystawcę.

 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób i uszkodzenia towaru przed, po
i w czasie trwania Jarmarku.

 16. Regulamin Jarmarku jest dostępny na stronie internetowej MCK oraz w siedzibie instytucji. 


