
                 
 

Bożonarodzeniowy Jarmark w Murowanej Goślinie  
REGULAMIN 

 
 

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.). 

Organizatorami Jarmarku jest Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina oraz Miejsko 

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie, zwani dalej 

„Organizatorem”.  

§ 1 

Jarmark organizowany jest na placu Powstańców Wielkopolskich w Murowanej 

Goślinie w terminie: 

10 grudnia 2022 roku (sobota)    od godz. 12:00-20:00 

11 grudnia 2022 roku (niedziela) od godz. 11:00-17:00 

 

§ 2 

Zgłoszenia: 

1. Osoba, bądź firma chcąca zgłosić swój udział 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 30 listopada 2022 

roku: 

a) osobiście do Biura Promocji i Środków Zewnętrznych UMiG Murowana      

Goślina, ulica Poznańska 18 (pokój 3), 

b) e-mail: k.dobrowolska@murowana-goslina.pl - w temacie wiadomości 

wpisując JARMARK-ZGŁOSZENIE (skan podpisanych dokumentów). 



                 
3. O możliwości wystawienia danego stoiska decyduje Organizator Jarmarku, 

który zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania 

przyczyny. 

4. Pierwszeństwo udziału w Jarmarku mają Koła Gospodyń Wiejskich z terenu 

gminy Murowana Goślina. 

5. O wpisaniu na listę uczestników Jarmarku zainteresowani zostaną 

powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

6. Wystawca zobowiązany jest posiadać wszelkie wymagane dokumenty 

uprawniające do prowadzenia działalności handlowej zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

7. Wystawca sprzedający artykuły wymagające odrębnych pozwoleń lub koncesji 

winien uzyskać od właściwych organów stosowne pozwolenia bądź koncesje. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za formę rozliczenia Wystawcy z 

Urzędem Skarbowym i innymi instytucjami – sprzedaż na własną 

odpowiedzialność. 

9. Wystawca zobowiązany jest do sprzedaży towarów odpowiednio 

oznakowanych i posługiwania się legalizowanymi narzędziami pomiarowymi, 

przestrzegania terminów przydatności do spożycia i trwałości towarów 

spożywczych przeznaczonych do sprzedaży. 

10. Niedopuszczalny jest obrót towarami lub usługami, których posiadanie i 

oferowanie jest zakazane bądź ograniczone z mocy prawa i obowiązujących 

przepisów oraz sprzedaż towarów lub usług nieposiadających atestów PZH. 

11. Ze względu na wymagania PIH, US, PIP, SANEPIDU, BHP, P.POŻ itp. 

Instytucji, Wystawcy są zobowiązani do posiadania aktualnych badań, 

zezwoleń, certyfikatów itp. 

12. Ze względu na epidemię COVID-19 Wystawcy zobowiązani są do 

przestrzegania obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie i stosowania 

wszystkich wymaganych prawem zaleceń sanitarnych celem zapobiegania 

rozprzestrzeniania się wirusa. 

13. Preferowane będą stoiska o charakterze świątecznym, w których prowadzona 

będzie sprzedaż m.in. takiego asortymentu jak: 



                 
a) ozdoby świąteczne, 

b) rękodzieła i wyroby regionalne, 

c) artykuły spożywcze w tym: słodycze, drobne przekąski, wypieki 

świąteczne,  

d) gastronomia. 

§ 3 

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie od handlujących i 

wystawców pobiera: 

a) opłatę w wysokości 150 zł brutto za udział w Jarmarku na 1/2 stoiska 

wystawienniczego Organizatora oraz 250 zł brutto za stoisko z 

gastronomią, własne stoisko handlowo- gastronomiczne lub typu 

foodtruck (niezależnie od długości udziału w Jarmarku). 

b) opłata musi zostać wniesiona w całości, nie później niż w chwili 

rozpoczęcia Jarmarku, 

c) Nr konta POBIEDZISKO-GOŚLIŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY 

16 9044 0001 0020 0200 0749 0001. Prosimy o zabranie na Jarmark 

potwierdzenia dokonania przelewu, 

d) z opłaty zwolnione są Koła Gospodyń Wiejskich oraz Warsztat Terapii 

Zajęciowej z terenu gminy Murowana Goślina. 

§ 4 

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 

Wystawca jest zobowiązany do: 

1. Przebywania lub pozostawienia osoby odpowiedzialnej na stoisku w 

godzinach trwania Jarmarku. 

2. Towar musi posiadać widoczne ceny jednostkowe lub zbiorcze.  

3. Stoiska gastronomiczne powinny być wyposażone, indywidualnie przez 

Wystawcę, w podręczny sprzęt gaśniczy. 

4. Utrzymywania porządku wewnątrz stoiska oraz wokół niego w trakcie 

korzystania ze stoiska.  

5. Odśnieżania dachu stoiska i powierzchni przed stoiskiem na wypadek silnych 

opadów śniegu. 

6. Przekazania Organizatorowi stoiska w takim stanie, w jakim zostało mu ono 

udostępnione, tj. wysprzątane i oczyszczone z wszelkich dekoracji 

naniesionych przez użytkownika. W przypadku nieuporządkowania 

zajmowanej powierzchni Organizator zleci wykonanie prac porządkowych na 

koszt i ryzyko Wystawcy. 

7. Wyposażenia stoiska w regały, półki i inne elementy niezbędne do ekspozycji 

asortymentu we własnym zakresie. 

8. Pokrycia kosztów naprawy lub zakupu uszkodzonych lub zaginionych 

elementów stoiska. 

9. Ubezpieczenia działalności na własny koszt i ryzyko. 

10. Poinformowania Organizatorów o rezygnacji z przyjazdu na Jarmark pod 

numerem telefonu 500-078-626.  

§ 6 

Organizator zapewnia: 

1. Drewniane stoiska wystawiennicze o wymiarach 3 m x 2 m (lada ekspozycyjna 

z trzech stron o szerokości 40 cm). 

a) do każdego stoiska przydzielonych zostanie dwóch wystawców, 



                 
b) miejsce do handlowania wskazuje Organizator, 

c) prowadzenie handlu możliwe jest wyłącznie w domkach zapewnianych 

przez Organizatora (nie ma możliwości ustawienia dodatkowych stoisk), 

d) wyjątek stanowią stoiska z choinkami (żywymi lub sztucznymi), których 

sprzedaż odbywa się w wyznaczonym przez Organizatora miejscu oraz 

stoiska zewnętrzne zaakceptowane przez Organizatora na podstawie 

Karty Zgłoszenia Wystawcy,  

e) zabronione jest przytwierdzanie stoiska/namiotu/części wystroju stoiska 

do płyty rynku, dopuszcza się tylko obciążniki. 

2. Zaplecze sanitarne oraz pojemniki na odpadki. 

3. Dekoracje świąteczne. 

4. Program artystyczny (w wybranych przez Organizatora godzinach, w 

zależności od sytuacji epidemicznej). 

5. Organizator nie zapewnia dostępu do prądu.  

§ 7 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: 

1. Eksponaty pozostawione 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. 

§ 8 

Przepisy porządkowe: 

1. Nie dopuszcza się wjeżdżania na płytę rynku oraz parkowania pojazdów 

Wystawców przy stanowiskach handlowych. 

2. Wjazd na płytę rynku oraz przygotowanie stoiska do sprzedaży jest 

dopuszczalne wyłącznie na czas rozładunku towaru oraz na czas zamknięcia 



                 
stoiska i posprzątania, jednakże każdorazowy czas postoju nie może być 

dłuższy niż 30 minut. 

3. Potwierdzeniem przyjęcia zobowiązania jest złożenie podpisu na Karcie 

Zgłoszenia Wystawcy. 

4. Z uwagi na publiczny charakter wydarzenia Organizator zastrzega sobie 

prawo do wykonywania podczas Jarmarku zdjęć grupowych, fotorelacji i 

filmików, których rozpowszechnianie – zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z 

dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 

2019 poz. 1231) – nie wymaga wyrażenia zgody przez osoby biorące udział w 

wydarzeniu. 

5. Grupowe zdjęcia, fotorelacje i filmiki mogą być publikowane na stronie 

internetowej Organizatorów oraz w innych mediach. 

6. Wszelkie kwestie związane ze sprzedażą produktów, tj. zezwolenia, podatki, 

koncesje, licencje, ubezpieczenia i inne leżą w gestii Wystawcy.  

7. Nie dopuszcza się handlu towarami, które stanowić mogą zagrożenie dla 

zdrowia i życia. 

8. Bezwzględnym wymogiem stawianym przez Organizatora jest estetyczny 

wygląd stoiska. 

9. Podczas trwania Jarmarku w sprawach organizacyjnych i porządkowych 

decydują polecenia i rozstrzygnięcia Organizatora Jarmarku.  

10. Uczestnicy Jarmarku są zobowiązani do przestrzegania postanowień 

niniejszego Regulaminu oraz poleceń porządkowych obsługi Jarmarku. 

 

 
 


