V ŁOSICKI JARMARK WIELKANOCNY
REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW
Organizatorzy: Burmistrz Miasta i Gminy Łosice, Łosicki Dom Kultury
Celem Jarmarku jest promowanie lokalnych i regionalnych tradycji, zwyczajów i dziedzictwa
kulturowego związanego z Wielkanocą oraz rękodzieła i sztuki ludowej.
Do aktywnego udziału w organizacji tego wyjątkowego przedsięwzięcia zapraszamy
artystów, rękodzielników, rzemieślników, wytwórców produktów lokalnych, stowarzyszenia,
koła gospodyń wiejskich.
Regulamin określa zasady organizacyjne Jarmarku Wielkanocnego organizowanego na
terenie Łosickiego Domu kultury.
Termin: sobota 13 kwietnia 2019 r.
Miejsce: Łosicki Dom Kultury (hol dolny), ul. Piłsudskiego 4, 08-200 Łosice
Dla zwiedzających Jarmark czynny jest od godz. 10:00 do godz. 16:00.
Dla wystawców Jarmark czynny jest od godz. 8:00 do godz. 17:00 (8:00 - 10:00 montaż
stoiska, 16:00 – 17:00 demontaż stoiska).
WARUNKI UCZESTNICTWA
Uczestnikami Jarmarku mogą być firmy, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, twórcy
ludowi i rękodzieła artystycznego oraz kupcy posiadający w swej ofercie wyroby związane z
tematyką świąteczną, kulturą ludową i rękodziełem. Preferowany asortyment: ozdoby,
stroiki, słodycze, wypieki cukiernicze, wszelkie specjały polskiej kuchni świątecznej, artykuły
rzemiosła artystycznego, rękodzieło, art. papiernicze i z tworzyw naturalnych, wyroby
ceramiczne, biżuteria, wyroby z drewna, wikliny, świeczki, zabawki artystyczne itp.
Uczestnik zamierzający wziąć udział w Jarmarku zobowiązany jest dostarczyć osobiście lub
przesłać organizatorowi prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia stoiska w terminie do
2 kwietnia 2019 r. (przesłać można e-mailem na adres: ldklosice@interia.pl lub dostarczyć
osobiście do sekretariatu ŁDK, ul. Piłsudskiego 4, tel. (83) 359 05 09, 531 257 246.
1. Jarmark jest imprezą skierowaną do mieszkańców miasta i gminy Łosice oraz turystów.
2. Uczestnictwo Wystawców w imprezie jest płatne: 15 zł/za jeden dzień. Płatność będzie
regulowana w dniu imprezy. Z opłaty zwolnione są szkoły i stowarzyszenia.
3. Warunkiem uczestnictwa w Jarmarku jest potwierdzenie zgłoszenia przez Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w
Jarmarku bez podania przyczyny.
4. Lokalizację stoiska wskazuje Organizator, biorąc pod uwagę kolejność zgłoszenia oraz
rodzaj asortymentu, przy czym zastrzega sobie jej zmiany z przyczyn organizacyjnych lub
technicznych.

5. Parkowanie samochodów na parkingu przy ŁDK dozwolone jest wyłącznie w trakcie
montażu i demontażu stoisk.
6. Organizator zapewnia wszystkim Wystawcom zaplecze sanitarne toalety oraz ciepłe
napoje (kawa, herbata), stoliki i krzesełka.
7. Przyjazd na koszt własny Wystawcy – Organizator nie zwraca wystawcy kosztów
transportu.
8. Wystawca zobowiązany jest do zapewnienia właściwych warunków higienicznosanitarnych na swoim stoisku.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za formę rozliczenia Wystawcy z Urzędem
Skarbowym i innymi instytucjami – sprzedaż na własną odpowiedzialność.
10. Wystawca ma obowiązek prowadzić działalność stoiska w godzinach wyznaczonych przez
Organizatora.
11. Udostępnione przez Organizatora stoisko przeznaczone jest wyłącznie dla Wystawcy,
który jest za nie odpowiedzialny, co oznacza, iż jest on zobowiązany utrzymywać w jego
obrębie wysoki poziom estetyki i czystości oraz chronić je przed uszkodzeniami.
Po zakończeniu działalności stoiska każdego dnia trwania Jarmarku Wystawca
zobowiązany jest do posprzątania odpadów w jego obrębie. Odpady muszą być
wyrzucane wyłącznie do przeznaczonych do tego pojemników.
12. Sposób zagospodarowania oraz użytkowania stoiska musi być zgodny z obowiązującymi
przepisami, w szczególności BHP i p.poż., nie może stwarzać zagrożenia dla osób lub
mienia oraz nie może uniemożliwić lub utrudniać użytkowania stanowisk oraz innych
Wystawców, korzystania z wytyczonych przez Organizatora ciągów komunikacyjnych,
wykonywania obowiązków przez obsługę Jarmarku.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość produktów prezentowanych przez
Wystawców.
14. Regulamin obowiązuje wszystkich Wystawców biorących udział w Jarmarku
Wielkanocnym.
15. Osoby nie przestrzegające regulaminu lub rażąco naruszające regulamin zostaną
poproszone o opuszczenie imprezy.
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie towarów przed, po i w trakcie
trwania Jarmarku.
17. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, wandalizmem,
działaniem sił przyrody i innymi przyczynami losowymi.
18. Udział w Jarmarku Wielkanocnym jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na
przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a także
wyrażeniem zgody na publikację wizerunku na stronach internetowych, profilach w
mediach społecznościowych Łosickiego Domu Kultury i Miasta i Gminy Łosice oraz w
mediach lokalnych. .

INFORMACJE DODATKOWE:
Łosicki Dom Kultury, ul. Piłsudskiego 4, 08-200 Łosice, tel. (83) 359 05 09, 531 257 246,
e-mail: ldklosice@interia.pl
Koordynator Jarmarku: Waldemar Jakubiak.

