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Regulamin Jarmarku Bożonarodzeniowego 2011

Jarmark Bożonarodzeniowy, zwany w dalszej części Regulaminu ,,Jarmarkiem'', moze

się odbywaćkuŻdego roku w dniach od 1 do 23 grudnia' w godzinach 12.00 - 20.00.

Tęrmin Jarmarku w roku 20II wyznaczasięna dni I5-22.I2.2OII r.

organizatorem Jarmarku jest lJrząd Miejski w Świdnicy we współpracy

ze Świdnickim ośrodkiem Kultury.

Miejscem odbywania się Jarmarku jest płyta RyŃu w Świdnicy.

Miej sce do handlow ania w skazuj e Organizator.

Parkowanie pojazdów w czasie trwania Jarmarku mozliwe jest tylko poza terenem

Rynku, z uwzględnieniem punktu 8. Miejsce do ewentualnego parkowania pojazdów

Wznaczy Organizator.

Kazdemu wystawcy miejsce do handlowania zostanie przypisane przez Organizatora

przed datąrozpoczęcia Jarmarku i dokładnie wskazane w dniu jeg o rozpoczęcia.

Wjazd do Rynku oraz przygotowanie stoiska do sprzedazy jest dopuszczalne każdego

dnia trwania Jarmarku w godz. od 10.00 do 11.45 (na czas rozładunku towaru) oraz

wgodz. od 18.00 do 20.30 (naczas załadunku towaru po zakonczonym dniu

sprzedazy), jednakŻe kaŻdorazory czas postoju w Rynku nie może być dłuŻszy niŻ

45 minut. organizator przygotl4e i wyda każdemu wystawcy odpowiedni

identyfikator uprawniający do wjazdu na płytę Rynku na czas załadunku i rozładuŃu

towaru.

9. W dniu, w którym odbpva się wigilia wszystkich Świdniczan, podczas trwania

uroczystości, wjazdlwyjazd z Rynku po zakończonym dniu sprzedaŻy, ze względów

bezpieczenstwa, będzie możliwy od strony ul. Długiej'

I}.Za wjazd pojazdu na teren Jarmarku na czas rozładunku tzaładunku towarów

wystawcy, zgodnie zpkt.8 Regulaminu, nie będzie pobierana opłata.

11.Poby pojazdów w Rynku powyżej 45 minut jest zabroniony i podlega saŃcjom
karnym na podstawie kodęksu wykroczeń - zgodnie zZarządzeniem Nr I2l99

Prezydenta Miasta Świdnicy z dnla 23 sierpnia 7999 r., co będzie egzekwow anę przez

Straz Miejską.

IŻ.Podczas Jarmarku dopuszcza się handel artykułami róŻnymt _ zarówno spożywczymi,

jak i przemysłowymi.

13. Handel odbywa się wyłącznie w domkach wystawienntczych przygotowanych

i udostępnionych przez organizatora' Zabrania się wystawiania samodzielnych stoisk.
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L Wyjątek stanowi stoisko z choinkami (Źywymi lub sztucznymi)' których sprzedaŻ

odbywa się w wyznaczonympIzez organizatora miejscu.

14. Nie dopuszcza się handlu towarami, które stanowió mogą zagroŻetie dla zdrowia

i Życia, m.in. broniąpalną chemią cięŻką materiałami wybuchowymi itp.

15. Stoiska oIaz punkty gastronomiczno-handlowe powinny być wyposazone'

ind1.widualnie przez najmujących, w podręczny sprzęt gaśniczy.

16. Świdnicki ośrodek Kultury' od handlujących i wystawców, pobiera:

- opłatę w wysokości70 zł dziennie (w tym opŁata targowa oraz zryczałtowana opłata

za enęrglę elektryczn{ za 1 stoisko w domkach przygotowanych i udostępnionych

przez Organtzatora,

- opłatę dzienną za stoisko z choinkami (Ąwymi lub sztucznymi) w wysokości

dziennej stawki opłaty targowej, zgodnie zuchwałąNr III/39/03 Rady Miejskiej

w Świdnicy z dnia7 lutego 2003 r. w sprawie opłaty targowej

- kaucję, w wysokości 300 zł, która zostanie zwrócona w ostatnim dniu trwania

Jarmarku, pod warunkiem spełnienia warunków określonych

w umowie dot. wynajmu stoiska/domku na cęle sprzedaŻy (kaucja nie dotyczy

sprzedazy choinek w miejscu, o którym mowa w pkt. 13 Regulaminu.

17. Stawka dzienna opłaty targowej, zgodnie zuchwałą Nr III/39/03 Rady Miejskiej

w Swidnicy z dnia7 lutego 2003 r. w sprawie opŁaĘ targowej, wynosi:

a) za stoisko o powierzchni do 2 m2 - 5 zł,

b) za stoisko o powierzchni powyżej 2 m2 do 4 mŻ - 6 zł,

c) za stoisko o powierzchni powyzej 4 mŻ do 6 m2 _ 8 zł,

d) za stoisko o powierzchni powyżej 6 m2 do 10 m2 _ I0 zł,

e) za stoisko o powierzchni powyżej 10 m2 zaku;zdy następny metr _ 2,5O zł,

18. Z opłat, o których mowa w pkt 16 zwolnione są fundacje i stowarzyszenia,

organizacje pozatządowe, placówki oświatowe' którym stoiska oddawane Są

w uŻyczenie na czas wystawiania się podczas Jarmarku' na podstawie stosownej

umowy.

l9.Podczas trwania Jarmarku, i po jego zakonczeniu, wystawcy zobowiązani są

do utrzymania czystości pod groŹbą kary z art. I45 kodeksu wykroczeń.

20. Kwestie Sporne wynikające z uczestnictwa w Jarmarku rczsttzyga wyłącznie

Organrzator.

21. Regulamin Jarmarku jest dostępny w Świdnickim ośrodku Kultury, Referacie

Promocji i Wspierania Przedsiębiorczości _IJrządMiejski w Świdnicy, p. 318 orazna

stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Świdnicy - www.swidnickakoleda.pl



22- My zainteresowane udziałęm w Jarmarku, w charakterze wystawców, zobowiązane

sądo wypehrienia,'Formularzazgłoszenia",ldóty dostępny jest do pobrania na stronie

intemetowej www.swidnickakoleda.pl, w Świdnickim ośrodku Kultury oraz

wReferacie Promocji i Wspierania Przedsiębiorczości _lJruąd' Miejski w Swidnicy,

p.318.

Z3.Zgłoszenie uczestnictwa w Jarmarku przyjmowane jest drogą pocztową faksem

lub należy j e złoŻyć osobiście na adres podany w zgłoszeniu..

24. o udziale w Jarmarku decyduje kolejność zgłoszei. o wpisaniu na listę uczestników

Jarmarku zainteresowani zostaną powiadomieni telefonicznie, faksem

lub za pośrednictwem poczty elęktronicznej. Potwierdzęniem otrzymanta miejsca na

Jarmarku jest przekazaflIę wypełnionego zgŁoszenla oraz wpłata kaucji zwrotnej

na konto Otgantzatora.

25. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia Jarmarku uczęstnik jest zobowiązany do podpisania

Umowy z orgarizatorem oraz uiszczenia opłaty za wszystkie dni uczęstnictwa

w Jarmarku. W przeciwnym razie organtzator ma prawo do usunięcia Uczestnika

z listy wystawców.
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Wałciech Ifru'rd,zek

Sporządziła A. Gorgoń


