
                 
 

Bożonarodzeniowy Jarmark w Murowanej Goślinie - regulamin 
 
 

§ 1 
Jarmark Bożonarodzeniowy w Murowanej Goślinie, zwany dalej „Jarmarkiem” jest imprezą 
wystawienniczo-handlową dla wytwórców regionalnych wyrobów i przedmiotów użytkowych oraz 
artystycznych i naturalnych produktów spożywczych, a także dla sprzedawców asortymentu o 
charakterze świątecznym (np. ozdób świątecznych, choinek, wypieków świątecznych itp.). 
Organizatorem Jarmarku jest Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina oraz Miejsko Gminny Ośrodek 
Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie. 

§ 2 
Jarmark jest organizowany w dniu 9 grudnia 2018 roku (niedziela) w Murowanej Goślinie na placu 
Powstańców Wielkopolskich w godzinach: 10.30-16.00. 
 

§ 3 
1.  Osoba, bądź firma chcąca wystawiać swoje produkty, zobowiązana jest do dostarczenia wypełnionej 

Karty Zgłoszenia Wystawcy dostępnej w siedzibie organizatora oraz na stronie internetowej 
organizatora. 

 
2.  Wypełnioną Kartę należy dostarczyć najpóźniej do dnia 3 grudnia 2018 roku: 

 

 osobiście do Biura Komunikacji Społecznej UMiG Murowana Goślina, 
ulica Poznańska 18, pokój 4-5, 

 

 e-mail: jarmarki.murowanagoslina@gmail.com - w temacie wiadomości wpisując 

JARMARK-ZGŁOSZENIE (skan podpisanych dokumentów). 
 
O możliwości wystawienia danego stoiska decyduje Organizator Jarmarku, który zastrzega sobie 
prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny. 

 
3. Preferowane będą stoiska o charakterze świątecznym, w których prowadzona będzie sprzedaż m.in. 

takiego asortymentu jak: 

 ozdoby świąteczne, 

 rękodzieła i wyroby regionalne, 

 biżuteria regionalna, 

 artykuły spożywcze w tym: słodycze, drobne przekąski, potrawy i wyroby regionalne, 
wypieki świąteczne,  

 gastronomia, 

 inny asortyment zaakceptowany przez Organizatora. 
 

§ 4 
Wystawcy zabrania się: 
1. Prowadzenia na terenie Jarmarku działalności naruszającej dobre obyczaje, godność  

i uczucia religijne, 
2. Udostępniania stoiska osobom trzecim, pod rygorem natychmiastowego rozwiązania umowy  

i nakazem opuszczenia terenu Jarmarku, 
3. Obudowywania i plakatowania powierzchni stoisk 
4. Używania na stoiskach grzejników elektrycznych i otwartego ognia. 
5. Wjeżdżania pojazdami na płytę rynku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 
 

§ 5 
Wszelkie kwestie związane ze sprzedażą produktów, tj. zezwolenia, podatki, koncesje, licencje, 
ubezpieczenia i inne leżą w gestii Wystawcy.  

 

§ 6 
Wystawca jest zobligowany do: 

1. Przebywania lub pozostawienia osoby odpowiedzialnej na stoisku w godzinach trwania 
Jarmarku, 

2. Towar wystawienniczy musi posiadać widoczne ceny jednostkowe lub zbiorcze,  
3. Utrzymywania porządku wewnątrz stoiska oraz wokół niego w trakcie korzystania, 
4. Odśnieżania dachu stoiska i powierzchni przed stoiskiem na wypadek silnych opadów śniegu, 
5. Przekazania Organizatorowi stoiska w takim stanie, w jakim zostało mu ono udostępnione,  

tj. wysprzątane i oczyszczone z wszelkich dekoracji naniesionych przez użytkownika, 
6. Wyposażenia stoiska w regały, półki i inne elementy niezbędne do ekspozycji asortymentu we 

własnym zakresie, 
7. Pokrycia kosztów naprawy lub zakupu uszkodzonych lub zaginionych elementów stoiska, 
8. Ubezpieczenia działalności na własny koszt i ryzyko, 
9. Poinformowania Organizatorów o rezygnacji z przyjazdu na Jarmark pod numerem 

telefonu 784-571-212.  
§ 7 

Stoiska: 
1. Organizator zapewnia 10 stoisk wystawienniczych o powierzchni 0,96 m szerokości i 2,44 m 

długości. 
2. Do stoiska przydzielonych zostanie po dwóch wystawców. 
3. O przyznaniu stoiska decyduje kolejność zgłoszeń. 
4. Organizator dopuszcza własne stoiska wystawiennicze wystawców o maksymalnej 

powierzchni 3 x 3 m. Zabronione jest w jakikolwiek sposób przytwierdzanie stoiska/namiotu do 
płyty rynku, dopuszcza się tylko obciążniki. 

 
§ 8 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: 
1. Eksponaty wystawione na stoisku, 
2. Za uszkodzenia powstałe na osobie lub mieniu wystawcy przed, po i w trakcie trwania 

jarmarku, 
3. Za szkody spowodowane kradzieżą, ogniem, wichurą, deszczem, zamieciami śnieżnymi, 

eksplozją, zalaniem wodą, przerwą w dostawie lub przepięciem prądu i innymi przyczynami 
losowymi. 

§ 9 
1. Nie dopuszcza się wjeżdżania na płytę rynku oraz parkowania pojazdów Wystawców przy 

stanowiskach handlowych,  
2. Miejsce pozostawienia pojazdów Wystawców zostanie wskazane przez organizatora. 
 

§ 10 
1. Uczestnicy Jarmarku są zobowiązani do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu 

oraz poleceń porządkowych obsługi Jarmarku. 
2. Potwierdzeniem przyjęcia zobowiązania jest złożenie podpisu na KARCIE ZGŁOSZENIA 

WYSTAWCY. 
§ 11 

Podczas trwania Jarmarku w sprawach organizacyjnych i porządkowych decydują polecenia  
i rozstrzygnięcia Organizatora Jarmarku. 

§ 12 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub straty eksponatów, a także wypadki 
losowe uczestników Jarmarku zaistniałe podczas jego trwania. 
 


