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Regulamin Jarmarku Bożonarodzeniowego 2014

1. Jarmark Bożonarodzeniowy, zwany w dalszej części Regulaminu ,,Jarmarkiem'',

odbywa się każdego roku w Świdnicy w miesiącu grudniu. Szczegółowy termin

Jarmarku oraz czasjego trwania ogłoszony jestkaŻdorazowo we wrześniu na stronach

internetowych: www.swidnickakoleda.pl, www.um.swidnica.pl, www.sok.com.pl

oraz w lokalnych mediach.

2. organizatorem Jarmarku jest LJrząd Miejski w Świdnicy we współpracy

ze Świdnickim ośrodkiem Kultury. osobą odpowiedzia|ną za otganizację Jarmarku

Bożonarodzeniowego jest p. Jacek Piekunko kierownik Referatu Promocji

i Wspierania Przedsiębiorczości w lJrzędzie Miejskim w Świdnicy, tel. 605-768-843.

osobą odpowiedzialnąza wynajem stoisk jest p. Aleksandra Baranowska - kierownik

działu administracji Świdnickiego ośrodka Kultury - tel. 881-512-000.

Miejscem odbywania się Jarmarku jest płyta Rynku w Świdnicy.

Miejsce do handlowania wTaz z lokalizacją punktu handlowego wskazuje osoba

odpowiedzialna za wynaj em stoiska.

5. Parkowanię pojazdów w czasie trwania Jarmarku możliwe jest tylko poza terenem

RyŃu, z uwzględnieniem punktu 7.

6. Każdemu wystawcy miejsce do handlowania zostanie przypisane ptzez organizatora

przed datąrozpoczęcia Jarmarku i dokładnie wskazane w dniu jego rozpoczęcia.

7. Wjazd do Rynku oraz przlgotowanie stoiska do sprzedaŻy jest dopuszczalne kazdego

dnia trwania Jarmarku w godz. od 8.00 do 11.00 (na czas rozładunku towaru) oraz

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

sprzedu;zy), jednakŻe kaŻdoruzowy czas postoju w RyŃu nie może byó dłuŻszy tttŻ

45 minut. organizator przygotuje i wyda każdemu wystawcy odpowiedni

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

towaru.

8. Kierujący pojazdem zobowięarty jest przestrzegaó istniejącej w Rynku i na drogach

dojazdowych do Rynku w Świdnicy organizację ruchu.

9. Za wjazd pojazdu na teren Jarmarku na czas rozładunku i załaduŃu towarów

wystawcy, zgodnie zpkt.7 Regulaminu, nie będzie pobierana opłata.

10. Poby.t pojazdów w Rynku powyżej 45 minut jest zabroniony i podlega sankcjom

kamym na podstawie kodeksu wykroczeń _ zgodnie zZarządzeniem Nr I2l99

Prezydenta Miasta Świdni"y z dnia 23 sierpnia 1999 t., co będzie egzekwowane przęz

Straż Miejską.



1l. Podczas Jarmarku dopuszcza się handel artykułami róŻnymi _ zaróvłno spoŻywczymi,

jak i przemysłowymi.

12. Handel odbywa się vłyłącznie w domkach wystawienn(czych przygotowanych

i udostępnionych ptzez otganizatora. Zabrania się wystawiania samodzielnych stoisk.

Wyjątek stanowi stoisko z choiŃami (żywymi lub sztucznymi), których sprzedaŻ

odbywa się w wyznaczonym przęz organizatora miejscu oraz stoiska zewnęttzne

zaakceptow ane pr zez O r ganizator a.

13. W celu zapewnienia różnorodności produktów, podczas trwania Jarmarku dopuszcza

się handel asortymentem takiego samego rodzaju maksymalnie ptzez dwóch

wystawców. Wystawców, ze względu na oferowany asortyment, wybiera organizato1

według kolej ności zgłoszeń wystawców.

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

i zycia.

15. Stoiska otaz punkty gastronomiczno-handlowę powinny być wyposazone'

indywidual nie przez naj muj ących, w p o drę c zny spr zęt gaśniczy .

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

- opłatę w wysokości 100 zł brutto dziennię (w tym opłata targowa oraz zryczahowana

opłataza energię elektrycznfl za 1 stoisko w domkach wystawienniczych

przygotowanych i udostępnionych przez orgarizatoru; opłata ta musi zostać

wniesiona w całoŚci nie później tiŻw dniu rozpoczęcia Jarmarku

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

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

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

- kaucję, w wysokości 300 Zł, która musi zostaÓ wpłacona niezwłocznie

po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zg!'oszetia, nie późniĄ ruz ttzy dru przed

daĄ rozpoczęcia Jarmarku. Kaucja zostanie zwrócona w ostatnim dniu trwania

Jarmarku, pod warunkiem wywiązania się z zapisów umowy dot. wynajmu stoiska

na cele sptzedaŻy (kaucja nie dotyczy sprzedaŻy choinek w miejscu, o którym

mowa w pkt. 12 Regulaminu).

17. Stawka dzienna opłaty targowej, zgodnie zuchwałą Nr IIIi39l03 Rady Miejskiej

w Świdnicy z dnia7 lutego 2OO3 r. w sprawie opłaty targowej, wynosi:

a) za stoisko o powierzchni do 2 m2 _ 5 zŁ,

b) zastoisko o powierzchni powyżej z rrł do ą ttł _ 6 zł,

c) za stoisko o powierzchni powyżej 4 m2 do 6 m2 - 8 zł,

d) za stoisko o powierzchni powyzej 6 m2 do 10 m2 _ l0 zł,



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

18. Z opŁat, o których mowa w pkt 17 zvłoInione są fundacje i stowarzyszenia,

otganizacje pozarządowe, placówki oświatowe, którym stoiska oddawane są

w uzyczenie na czas wystawiania się podczas Jarmarku.

19. Podczas trwania Jarmarku, i po jego zakofrczeniu, wystawcy zobowią7ani są

do utrzymania czystości pod groŹbąkary z art. I45 kodeksu wykroczeń.

20. Kwestie Spome wynikające z uczestnictwa w Jarmarku rozstrzyga vłyłącznie

Organizator.

21. osoby zaintęresowaneudziałem w Jarmarku, w charakterze wystawców, zobowiązane

są do wypełnienia ,,Formularza z$oszeniowego'', który dostępny jest do pobrania na

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

wReferacie Promocji i Wspierania Przedsiębiorczości _IJrząd Miejski w Świdnicy,

p.318.

22. ZgLoszenie uczestnictwa w Jarmarku przyjmowane jest drogą elektroniczną (skan

podpisanego zg}oszenia) na adres obaranowska@sok.com.pl lub należy je złoŻyć

osobiście w siedzibie Świdnickiego ośrodka Kultury (Świdnica, Rynek 43) _ osobą

odpowiedzia|nąza przyjmowanie zgŁoszeij est p. Aleksandra Baranowska.

23. o udziale w Jarmarku decyduje kolejność zgŁoszei. o wpisaniu na listę uczestników

Jarmarku zainteresowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem

pocńy elektronicznej. Potwierdzeniem otrzymania miejsca na Jarmarku jest

przekazanie wypełnionego zgłoszenia oraz wpłata kaucji zwrotnej na konto

Organizatora.

2Ł.Najpóźniej w dniu rozpoczęcia Jarmarku uczestnik jest zobowiązarry do podpisania

Umowy z Orgarizatorem otaz uiszczenia opłaty za wszystkie dni uczestnictwa

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

z listy wystawców.

25' otganizator nie ponosi odpowiedzialności za rzęczy pozostawione na stoisku

zaj mowanym pr zez Wystawcę.

26. oryarizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób i uszkodzenia towaru

przed, po i w czasie trwania Jarmarku.

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

Promocji i Wspierania Przedsiębiorczości _IJrząd, Miejski w Świdnicy, p.3I8 oraz

na stronie intemetowej Urzędu Miejskiego w Świdnicy - www.swidnickakoleda.pl
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