Regulamin Kiermaszu Bożonarodzeniowego 16-18.12.2016 r.
Zasady ogólne
1. Kiermasz Bożonarodzeniowy, zwany także Kiermaszem jest wydarzeniem w ramach, którego
istnieje możliwość organizowania różnych wydarzeń o charakterze religijnym, kulturalnym,
oświatowym.
2. Organizatorem Kiermaszu odbywającego się w terminie 16-18 grudnia 2016 r. na terenie
Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jakuba Apostoła, jest Parafia Rzymskokatolicka pw.
Świętego Jakuba Apostoła, ul. Św. Jakuba Apostoła 1, 70 – 543 Szczecin.
3. Główną część Kiermaszu stanowi ekspozycja stoisk producentów żywności tradycyjnej,
regionalnej, lokalnej, zielarstwa, produktów wytworzonych zgodnie z zasadami ekologii, a
także rękodzieła artystycznego i wytworów rzemiosła. W ramach Kiermaszu możliwe jest
również wystawianie stoisk promocyjnych, informacyjnych innych firm.

4.

Organizatorzy mają prawo odmówić wynajęcia stoiska firmie, której ofertę uważają za
niezgodną z głównymi założeniami idei. Wystawcy zobowiązują się również do uszanowania
charakteru uroczystości i miejsca, poprzez nie wystawianie towarów sprzecznych ze specyfiką
Organizatora, odpowiednią aranżację stoiska i akcje promocyjne. Wystawcy zobowiązują się
również do usunięcia tych elementów swej oferty, które Organizatorzy uznają za niemożliwe
do pogodzenia z charakterem Kiermaszu Bożonarodzeniowego.

Warunki udziału
1. W Kiermaszu – w charakterze Wystawcy – mogą brać udział osoby prowadzące działalność
gospodarczą oraz osoby fizyczne bez osobowości prawnej.
2. Warunkiem udziału jest zgłoszenie chęci uczestnictwa w Kiermaszu do dnia 12.12.2016 r.,
zaakceptowanie przez organizatora asortymentu wystawcy, pisemne potwierdzenie
zapoznania się oraz bezwzględne przestrzeganie regulaminu, podpisanie wiążącej umowy oraz
wniesienie stosownej opłaty do dnia 12.12.2016 r. Zgłoszenia należy dokonać poprzez
wypełnienie zgłoszenia i przesłanie do Organizatora. Wszelkie dodatkowe czynności (w
szczególności związane z procedurą odwoławczą, i rezygnacją) wymagają formy pisemnej.
3. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy zgody na udział w Kiermaszu bez podawania
przyczyn.
4. Potwierdzenie uczestnictwa w Kiermaszu Bożonarodzeniowym, przekazane przez
Organizatora w formie telefonicznej, pisemnej lub mailowej zobowiązuje wystawiającego do
wniesienia opłaty za stoisko w wysokości podanej przez Organizatora do dnia 12.12.2016 na
konto organizatora:
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jakuba Apostoła
ul. Św. Jakuba 1, 70-543 Szczecin
Konto nr 52 1240 3972 1111 0010 3233 3016
z dopiskiem „Kiermasz 2016”

5. Rezygnacja Wystawiającego z udziału w Kiermaszu możliwa jest w formie pisemnej do dnia
30.11.2016 r. Po tym terminie rezygnacja nie skutkuje zwrotem wniesionej opłaty. W
wyjątkowych sytuacjach rozstrzyga Organizator.

Zasady wystawiania

1. Wystawiający nie może bez zgody Organizatora odstąpić lub udostępnić całego lub części
stoiska innym wystawiającym.
2. Wymiary stoiska wynoszą ok. 3 x 2 m w dużym namiocie wystawienniczym (namiot
ogrzewany z podłogą) i 2,5m x 2,5m w przypadku pojedynczych namiotów nieogrzewanych
bez podłogi. W sytuacjach wyjątkowych, organizatorzy mogą przydzielić stoisko o innych
wymiarach.
3. Opłata obejmuje wynajęcie powierzchni wraz z namiotem ( lub bez namiotu w zależności od
wyboru), koszty funkcjonowania i promocji imprezy oraz sprzątanie otoczenia stoiska. W
opłacie za stoisko jest uwzględniony również prąd, oświetlenie, stół i krzesło.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyznaczania konkretnych miejsc określonym
wystawcom, zgodnie z koncepcją organizacyjną i warunkami technicznymi Kiermaszu.
5. Bezwzględnym wymogiem stawianym przez organizatora jest estetyczny wygląd stoiska.
Wystawiający aranżują stoiska zgodnie z własną koncepcją i na własną odpowiedzialność i
ryzyko. W przypadkach naruszeń zasad współżycia społecznego i bezpieczeństwa innych
osób, Wystawiający ma obowiązek, na żądanie Organizatorów, do usunięcia lub poprawy
określonych elementów stoiska.
6. Wystawiający zobowiązuje się do prowadzenia działalności przez cały okres i w godzinach
trwania Kiermaszu, czyli od 16 grudnia 2016r. od godziny 12.00 do 19:00 oraz 17 i 18
grudnia 2016r. Od godziny 10:00 do 19:00.
7. Wystawiający nie może, bez zgody Organizatorów, zająć większej powierzchni niż określona
w zgłoszeniu. Zgoda i ewentualne warunki odpłatności pozostają do szczegółowego
uzgodnienia z Organizatorami.
8. Wystawiający ma prawo reklamy i różnych form promocji swoich produktów w obrębie
wynajętej powierzchni, o ile nie zakłóca ona toku działalności innych uczestników Kiermaszu

Przepisy organizacyjne
1. Wystawiający ma obowiązek przygotowania stoiska do godziny 12.00 w dniu 16.12.2016.
2. Wystawiający ma obowiązek zająć plac lub namiot o numerze przyporządkowanym
wystawcy.
3. Demontaż stoiska i wywóz wyposażenia przed zakończeniem Kiermaszu jest zabroniony pod
rygorem kary w wysokości 2000 zł.
4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za kradzież mienia wystawców w trakcie
godzin otwarcia kiermaszu oraz zniszczenia powstałe w wyniku działania czynników
atmosferycznych, przerw w dostawie prądu, aktów wandalizmu oraz innych przyczyn
losowych, niezależnie od podejmowanych przez Organizatorów działań mających na celu
zapobieganie i minimalizację powyższych zagrożeń.
5. Usługi ochrony świadczone będą 12 h na dobę w nocy.
6. Wystawiający ma obowiązek opuszczenia stoiska i zwrotu wyposażenia Organizatorom w
dniu 18.12.2016 r., do godziny 21.00.
7. Wystawiający ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia wyposażenia stoiska, powstałe w
trakcie trwania Kiermaszu z winy Wystawiającego.
8. Za rzeczy własne pozostawione przez Wystawiającego, Organizatorzy nie ponoszą
odpowiedzialności i elementy te mogą zostać zagospodarowane przez Organizatora bez prawa
roszczeń ze strony porzucającego mienie.
9. Wystawiający jest zobowiązany pozostawić teren stoiska uporządkowany i czysty.
10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku, gdyby Kiermasz nie doszedł do
skutku lub uległ skróceniu z przyczyn niezależnych od Organizatorów. Odpowiedzialność
Organizatorów za odwołanie lub skrócenie Kiermaszu z innych przyczyn jest ograniczona
maksymalnie do wysokości wniesionych opłat.

