REGULAMIN JARMARKU INSPIRACJI
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

3.

1. Przepisy niniejszego regulaminu dotyczą wystawców Jarmarku Inspiracji i stanowią
integralną część umowy.
2. Warunki uczestnictwa w Jarmarku określają łącznie: niniejszy Regulamin i Karta
Zgłoszenia.

4.

5.

§ 2. WARUNKI UDZIAŁU I PŁATNOŚCI
6.
1. Warunkiem uczestnictwa w Jarmarku jest :
• dostarczenie do Biura Organizatora poprawnie wypełnionego formularza Karta
Zgłoszenia,
• wpłacenie pełnej należności za zamówione stoisko i przesłanie do Organizatora
kopii dowodu wpłaty – w wymaganym terminie
2. Organizator zastrzega sobie prawo do swobodnego doboru Wystawców i odmowy
przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w Jarmarku bez uzasadnienia.
3. Potwierdzenie udziału Wystawcy w Jarmarku nastąpi najpóźniej na 5 dni przed
terminem rozpoczęcia.
4. Wystawca ma prawo odstąpić od uczestnictwa w Jarmarku. Odwołanie uczestnictwa
wymaga formy pisemnej. Za datę odwołania uczestnictwa uważa się datę wpływu do
siedziby Organizatora pisma poleconego zawierającego stosowne oświadczenie.
Odwołanie uczestnictwa po upływie terminu zgłoszeń powoduje obowiązek zapłaty
przez Wystawcę kary umownej w wysokości:



50% należności wynikającej z "Karty Zgłoszenia" - jeżeli odwołanie uczestnictwa
nastąpiło co najmniej na 21 dni przed imprezą;



100% należności wynikającej z "Karty Zgłoszenia" - jeżeli odwołanie nastąpiło
w terminie krótszym niż 21 dni przed Jarmarkiem.
Powyższe terminy obowiązują bez względu na datę zgłoszenia.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu Jarmarku lub jego
odwołania w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatora - bez
odszkodowania.
§ 3.PRZEPISY PORZĄDKOWE I ORGANIZACYJNE
1.

Harmonogram Jarmarku:






9.

§ 5.BEZPIECZEŃSTWO I UBEZPIECZENIE
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

godz. otwarcia dla wystawców codziennie od 915 do 1930.

Organizator określa lokalizację stoiska, oraz udostępnia Wystawcy powierzchnię
wraz z zamówioną zabudową wg. Karty Zgłoszenia.
Po uiszczeniu przewidzianej opłaty Organizator zapewnia dostęp do energii
elektrycznej o maksymalnej łącznej mocy 1,5 kWh, większe zapotrzebowanie może
być realizowane po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem i za dodatkową
opłatą.

Wystawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów porządku i bezpieczeństwa na
terenie obiektów handlowych, a także na terenie przyległym do użytkowanego.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób trzecich i uszkodzenie
towarów znajdujących się na Jarmarku przed, w trakcie i po Jarmarku, jak również
za szkody spowodowane przez personel, publiczność i osoby trzecie.
Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, ogniem, zmiennymi
warunkami i zjawiskami atmosferycznymi, przerwą w dostawie prądu lub łączności,
a także działaniem siły wyższej.
Wystawca zobowiązany jest do zgłoszenia Organizatorowi wszelkich szkód.
Organizator zapewnia ochronę terenów wystawowych w godzinach po zamknięciu
Jarmarku dla publiczności.
Organizator zaleca Wystawcom ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
wynikającej z uczestnictwa w Jarmarku, jak również ubezpieczenie towaru.
Każda osoba przebywająca na terenie Jarmarku jest obowiązana do przestrzegania
regulaminu obiektu, w tym przepisów BHP i przeciwpożarowych.
Na terenie Jarmarku obowiązują zakazy, m.in.:

 palenia tytoniu i używania otwartego ognia,
 eksploatowania grzejnych urządzeń elektrycznych w odległości mniejszej niż 0,6 m

godz. otwarcia dla publiczności codziennie od 1000 do 1900,

§ 4. STOISKA WYSTAWIENNICZE

2.

8.

przygotowanie stoiska w dniu rozpoczęcia Jarmarku w godz.: od 7 00 do 930,

likwidacja stoiska w dniu zakończenia Jarmarku w godz. 19 15 – 2030.
2. Wystawca jest zobowiązany zapewnić nieprzerwaną obsługę stoiska w godzinach
otwarcia Jarmarku.
3. Wjazd i postój samochodów na terenie Jarmarku możliwy jest wyłącznie na czas
zaopatrzenia i tylko poza godzinami otwarcia. W celu otrzymania przepustki na wjazd
Wystawca musi zgłosić pisemnie do Organizatora nr rej. i markę pojazdu najpóźniej
na 2 tygodnie przed terminem Jarmarku.
4. Udostępniona powierzchnia i mienie przeznaczone są wyłącznie dla Wystawcy
zgłoszonego do udziału w Jarmarku.
5. Używanie wydzierżawionych obiektów lub gruntu przez Wystawcę niezgodnie
z regulaminem, poddzierżawianie lub oddanie w bezpłatne korzystanie osobom
trzecim skutkować będzie natychmiastowym rozwiązaniem umowy bez konieczności
wyznaczania dodatkowego terminu do usunięcia uchybień.
6. Wystawcy są zobowiązani do sprzedaży wyłącznie asortymentu podanego w Karcie
Zgłoszenia i zaakceptowanego przez Organizatora
7. Każdy uczestnik Jarmarku ma prawo do prowadzenia akcji promocyjnych swoich
towarów lub usług wyłącznie na własnym stoisku. Prezentacje nie mogą utrudniać lub
uniemożliwiać bezpiecznego poruszania się uczestników i publiczności, stwarzać
zagrożenia bezpieczeństwu ani zakłócać spokoju. Reklama poza stoiskiem wymaga
pisemnej zgody organizatora i może być realizowana wyłącznie za jego
pośrednictwem i dodatkową opłatą
8. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów
dotyczących oznaczenia placówki, wprowadzenia do obrotu handlowego towarów
odpowiednio oznakowanych, posługiwania się narzędziami pomiarowymi
legalizowanymi, przestrzegania terminów przydatności do spożycia i higieny obrotu
towarów spożywczych przeznaczonych do sprzedaży.
9. W przypadku likwidacji przez Wystawcę stoiska w terminie nieuzgodnionym przed
zakończeniem Jarmarku Organizator ma prawo nałożyć na niego karę umowną
w wysokości równowartości kosztu zamówionej powierzchni stoiska.
10. Organizator ma prawo natychmiastowego zamknięcia stoiska i usunięcia Wystawcy
bez zwrotu kosztów uczestnictwa w przypadku stwierdzenia naruszenia przez niego
Regulaminu Jarmarku.
11. Elementy ekspozycji i inne urządzenia pozostawione po zakończeniu Jarmarku bez
akceptacji Organizatora uważa się za mienie porzucone, które przechodzi bez
odszkodowania na rzecz Organizatora.
12. Reklamy naruszające dobre obyczaje, lub interesy Organizatora będą
niedopuszczone do rozpowszechniania lub usunięte z terenów imprezy na koszt
reklamodawcy, bez prawa do jakichkolwiek roszczeń i zwrotu należności.

1.

7.

Wystawca przed rozpoczęciem Jarmarku przejmuje protokolarnie stoisko. Protokół
przejęcia stoiska podpisują przedstawiciele Organizatora i Wystawcy.
Wystawca ponosi odpowiedzialność za stan stoiska i wyposażenia, w przypadku
stwierdzenia zagubienia lub zniszczenia elementów stoiska, Wystawca obciążony
zostanie kosztami wg. wyceny Organizatora.
Zabrania się umieszczania na elementach stoiska eksponatów i materiałów
reklamowych za pomocą technik, które powodują trwałe uszkodzenia ścian
i elementów zabudowy (np. przewiercanie, wbijanie gwoździ, itp.)
Wystawcy zobowiązani są do utrzymywania czystości i estetycznego wyglądu
stoiska.
Po zakończeniu Jarmarku Wystawca jest zobowiązany do protokolarnego zdania
stoiska Organizatorowi, pod rygorem obciążenia kosztami naprawy stwierdzonych
uszkodzeń i uzupełnienia braków w wyposażeniu stoiska.
Wystawca może prowadzić działalność handlową we własnych obiektach, jedynie za
zgodą Organizatora.
W uzasadnionych przypadkach, np. ze względów bezpieczeństwa, Organizator
zastrzega sobie prawo czasowego wyłączenia z handlu stanowiska Wystawcy.

od materiałów łatwo palnych oraz urządzeń nie odizolowanych od palnego podłoża,

 korzystania z uszkodzonej lub prowizorycznej instalacji elektrycznej oraz urządzeń
elektrycznych (w tym oświetleniowych) o mocy sumarycznej większej od
zamówionej,

 pozostawiania

bez dozoru włączonych do sieci elektrycznej urządzeń nie
przystosowanych do pracy ciągłej,

 wnoszenia

na tereny
niebezpiecznych,

ekspozycyjne

substancji

chemicznych

pożarowo

 zastawiania dojść i dojazdów do urządzeń przeciwpożarowych oraz tarasowania
9.

i zagradzania wyjść ewakuacyjnych,
Odpowiedzialność za urządzenia prezentowane na stoiskach wystawienniczych
spada na Wystawcę. Osoby obsługujące sprzęt w czasie prezentacji winny posiadać
odpowiednie kwalifikacje.
§ 6.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

W przypadku gdyby impreza nie odbyła się z przyczyn zależnych od Organizatora
jego odpowiedzialność ogranicza się jedynie do zwrotu opłat wniesionych przez
uczestników.
W sytuacji gdyby impreza nie odbyła się lub została przerwana z przyczyn
niezależnych od Organizatora nie jest on zobowiązany do zwrotu kwot wpłaconych
przez uczestnika ani do wypłacenia odszkodowania.
Wszelkie nieprawidłowości powstałe w trakcie trwania Jarmarku należy niezwłocznie
zgłaszać Organizatorom.
Wszelkie reklamacje Wystawca zgłasza pisemnie w czasie trwania Jarmarku, a po
upływie tego terminu prawo do zgłoszenia roszczeń wygasa.
Sprawy sporne i wszelkie roszczenia pomiędzy stronami umowy wynikłe z tytułu
udziału w Jarmarku będą rozstrzygane przez właściwy sąd w Lublinie.
Z chwilą złożenia przez Wystawcę Karty Zgłoszenia następuje przyjęcie niniejszego
regulaminu.
Egzekwowanie ww. regulaminu powierza się Organizatorowi przy pomocy służb
porządkowych, Policji i Straży Miejskiej.
Ostateczna interpretacja przepisów niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

Niniejszym potwierdzam, że zapoznałem się z treścią niniejszego regulaminu.

......................................................................................................
(data, czytelny podpis Wystawcy)

......................................................................
(pieczęć)

