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Regulamin Jarmarku Bożonarodzeniowego 20t3

1. Termin Jarmarku Bożonarodzeniowego ) Zwanego w dalszej części Regulaminu

,,Jarmarkiem'', w foku 2013 wyznacza się na dni 12-22.12.2013 r., w godzinach

10.00 - 19.00.

organlzatorem Jarmarku jest LJrząd Miejski w Świdnicy we współpracy

ze Świdnickim ośrodkiem Kultury. osobą odpowiedzialną za organizację Jarmarku

Bożonarodzeniowego jest p. Jacek Piekunko kierownik Referatu Promocji

i Wspierania PrzedsiębiorczoŚci w lJruędzie Miejskim w Świdnicy, tel. 605-768-843.

osobą odpowiedzialnąza wynajem stoisk jest p. Alęksandra Baranowska - kierownik

działu administracji Świdnickiego oŚrodka Kultury - tel. 881-51-2000.

Miejscem odbyłvania się Jarmarku jest płyta Rynku w Świdnicy.

Miejsce do handlowania wraz z lokaltzaĄą punktu handlowego wskazuje osoba

odpowiedz ialna za wynaj em stoiska.

5. Parkowanie pojazdów w czasie trwania Jarmarku mozliwe jest tylko poza terenem

Rynku, zuwzględnieniem punktu 7.

Kazdemu wystawcy miejsce do handlowania zostanie przypisane przęZ organizatora

przeddatąrozpoczęcialarmarku i dokładnie wskazane w dniu jego rozpoczęcia.

Wjazd do Rynku oraz przygotowanie stoiska do sprzedaŻy jest dopuszczalne każdego

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 zakończon)zm dniu

sprzedazy), jednakŻe kaŻdorazowy czas postoju w Rynku nie moze byc dłuższy niŻ

45 minut. organtzator przygotuje i wyda każdemu wystawcy odpowiedni

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

towaru.

Kierujący pojazdem zobowięarly jest przestrzegać istniejącej w Rynku i na drogach

dojazdowych do Rynku w Świdnicy orgutizację ruchu.

9. W dniu, w którym odbywa się Wigilia wszystkich Swidniczan - 22.122013 r.,

podczas trwania uroczystości, wjazdlwyjazd z Rynku po zakonczonym dniu

sprzedaŻy, ze wzg}ędów bezpieczeństwa, będzLe mozliwy od strony ul. Długiej.

I0. Za wjazd pojazdu na teren Jarmarku fia czas rozładunku i załadunku towarów

wystawcy, zgodnte z pkt.7 Regulaminu' nie będzie pobierana opłata.

11.Pobyt pojazdów w Rynku powyżej 45 minut jest zabroniony i podlega sankcjom

karnynr na podstawie kodeksu wykroczeń - zgodnie zZarządzeniem Nr I2l99

aJ.

4.

6.

7.

8.



Prezydenta Miasta Swidnicy z dnta 23 sierpnia 1999 r., co będzie egzekwowane przez

Straz Miejską.

12.Podczas Jarmarku dopuszcza się handel artykułami roŻnymi - zarówno spoŻywczymi,

jak i przemysłowymi.

13. Handel odbywa Się wyŁącznie w domkach wystawienniczych przygotowanych

i udostępnionych przez Otganizatora. Zabranta się wystawiania samodzielnych stoisk.

Wyjątek stanowi stoisko z choinkami (żywymi lub sztucznymi)' których sprzedaŻ

odbywa się w wyznaczonp przez Organizatora miejscu oraz stoiska zewnętrzne

z aakcepto w anę pr zez ar ganizator a.

14. Nie dopuszcza się handlu towarami, którę stanowiÓ mogą zagroŻenie dla zdrowia

i Życia.

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

indywidual nie przez naj muj ących' w podrę czny spr zęt gaśniczy .

16. Swidnicki ośrodek Kultury, od handlujących i wystawców, pobiera:

- opłatę w wysokości 100 zł brutto dziennie (w tym opŁata targowa oruz zryczałtowana

opłataza energię elektrycznQ za 1 stoisko w domkach zamykanych przygotowanych

i udostępnionych przez orgarizatora; opłata ta musi zostac wniesiona w całości przed

terminem rozpoczęcia Jarmarku, nie poźntĄ ntŻ do I0.I2.20I3 r.,

- opłatę dzienną za stoisko z choinkami (Żywymi lub sztucznymi) w wysokoŚci

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

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

- kaucję, w wysokości 300 Zł, która musi zostac wpłacona nięzwłocznie

po otrąrmaniu potwietdzęnta przyjęcia zgjoszenia, nie poźniej niŻ do 10.12.2013 r.,

kaucja zostanie zwróconaw ostatnim dniu trwania Jarmarku, pod warunkięm spełnienia

warunków okreŚlonych w umowie dot. wynajmu stoiska/domku na cele sprzedazy

(kaucja nie dotyczy sprzeduŻy choinek w miejscu, o którym mowa w pkt. 13

Regulaminu).

17. Stawka dzięnna opłaty targowej, zgodnte zuchwałą Nr III/39I03 Rady Miejskiej

w Świdnicy z dnia7 lutego 2OO3 r. w sprawie opłaty targowej, w1mosi:

a) za stoisko o powierzchni do 2 m' * 5 ,ł,

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

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

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

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



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

organtzaĄe pozarządowe, placówki oŚwiatowe, któr5'm stoiska oddawanę Są

w uŻyczeniena czas wystawiania się podczas Jarmarku.

I9.Podczas trwania Jarmarku' i po jego zakonczenll, wystawcy zobowiązant są

do utrzyrnania czystości pod groŹbą kary z art. 145 kodeksu wykroczeń.

20. Kwestie SpoffIe wynikające z uczestnictwa w Jarmarku rozstrzyga wyłącznte

Organizalor.

21. osoby zainteręsowaneudziałem w Jarmarku, w charakterze wystawców' zobowlązał"rc

sądo wypełnienia,,Formularzazg!.oszenta'',który dostępny jest do pobrania na stronie

internetowej r,vr'vr.r,.swidirickako1eda.pl , w Świdnickim ośrodku Kultury oraz

wReferacie Promocji i Wspierania Przedsiębiorczości _ L)rząd Miejski w Świdnicy,

p.318.

22. ZgŁoszenie uczestnictwa w Jarmarku przyjmowane jest drogą pocztową faksęm

lub należy j e złoŻyÓ osobiŚcie na adres podany w zgłoszeniu..

23. o udzialę w Jarmarku decyduje kolejnośó zgloszen. o wpisaniu na listę uczestników

Jarmarku zainteręsowani zostaną powiadomieni telefonicznie, faksem

Iub zapoŚrednictwem poczty elektronicznej. Potwierdzeniem otrzymanta miejsca na

Jarmarku jest przekazanie wypełnionego zg)'oszenia oraz wpŁata kaucji zwrotnej

na konto Organtzatora.

24.Najpóźniej w dniu rozpoczęcia Jarmarku uczestnik jest zobowiązany do podpisania

Umowy z Otgatizatorem oraz uiszczenia opłaty Za wszystkie dni uczestnictwa

w Jarmarku' W przeciwnym razie Organizator ma prawo do usunięcia Uczestnika

zlisty wystawców.

25. organizator rie ponosi odpowiedzialnoŚci Za rzeazy pozostawione w domku/na

stoisku zajmowanynr przęZ Wystawcę.

26. orgu'tizator nię ponosi odpowiedzialnoŚci za wypadki osób i uszkodzenia towaru

przed, po i w czaste trwania Jarmarku.

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

Promocji i Wspierania Przedsiębiorczości *tJrząd, Miejski w Swidnicy' p. 3 18 oraz na

stronię internetowej Urzędu Miejskiego w Świdnicy - włvą''swidrriqŁąkqlądą.p]
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