
              Załącznik do Zarządzenia nr 0020.24.2022 r.  
         Dyrektora Miejsko-Gminnego  

                  Ośrodka Kultury w Wyrzysku  
                                                                                                                 z dnia 11.10.2022r. 

 
 

REGULAMIN KIERMASZU BOŻONARODZENIOWEGO 
Organizowanego w dniu 4 grudnia 2022 r.  

 
 

I  
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Regulamin określa zasady organizacji wydarzenia pn. Kiermasz Bożonarodzeniowy 
(zwanego dalej „Kiermasz”) organizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury            
w Wyrzysku (zwanego dalej „Organizatorem”). 
2. Kiermasz odbędzie się w dniu 4 grudnia 2022 roku w godzinach 16:00-18:00 na placu 
targowym w Wyrzysku. 
3. Kiermasz jest wydarzeniem wystawienniczym dla twórców ludowych, rękodzielników, 
rzemieślników, wytwórców naturalnych produktów spożywczych oraz dla Wystawców  
asortymentu o charakterze świątecznym np. ozdób choinkowych, świec itp. 
 

II 
 ZGŁOSZENIE UDZIAŁU WYSTAWCY 

 
1. Każdy Wystawca, który jest zainteresowany wzięciem udziału w Kiermaszu powinien 
przesłać do Organizatora poprawnie wypełnioną Kartę Zgłoszenia (Załącznik nr 1 do 
Regulaminu) i przedstawić do 15.11.2022r. do godz.10:00 dowód wpłaty za udział                
w Kiermaszu Bożonarodzeniowym, przesyłając dokumenty na adres 
sekretariat@mgokwyrzysk.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora: 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
ul. Kościuszki 15 
89-300 Wyrzysk 

z dopiskiem „Kiermasz Bożonarodzeniowy” 
 

2.Uczestnik wypełniając Kartę Zgłoszenia, w szczególności oświadcza, że: 
- Przyjmuje do wiadomości, iż Administratorem jego danych osobowych jest Miejsko-
Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku, ul Kościuszki 15, 89-300 Wyrzysk. 
- Posiada wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do celów, w jakim 
zostały zebrane. 
- Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji Kiermaszu 
Bożonarodzeniowego. 
- Wyraża zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie swojego 
wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci 
fotografii i dokumentacji filmowej) przez Organizatora na potrzeby marketingowe 
Kiermaszu.  

mailto:sekretariat@mgokwyrzysk.pl


- Zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki przewidziane w Regulaminie Kiermaszu.  
3. Przesłanie Karty Zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu 
Kiermaszu Bożonarodzeniowego. 
4. Przesłana do Organizatora Karta Zgłoszenia nie warunkuje udziału w Kiermaszu. 
Warunkiem udziału jest przesłanie Karty Zgłoszenia i uiszczenie opłaty w wysokości     
100,00 zł (sto złotych 00/100) w terminie określonym w pkt 1. 
 

PŁATNOŚCI 
 

- Koszt zryczałtowanej opłaty za udział w Kiermaszu Bożonarodzeniowym wynosi 100,00 zł 
(sto złotych 00/100). Zryczałtowana opłata obejmuje koszty przygotowania Kiermaszu (w 
tym terenu) jak i posprzątania i uporządkowania terenu po Kiermaszu oraz koszty zużycia 
energii elektrycznej przez Wystawców. 
- Szkoły i instytucje jak np. WTZ, DPS nie ponoszą kosztów wystawienia stoiska handlowego. 
- Wystawcy zobowiązani są do uiszczenia opłaty i przedstawienia dowodu wpłaty nie 
później niż do 15.11.2022r. do godz. 10:00. 
- Opłatę należy uiścić dokonując wpłaty na rachunek bankowy Organizatora o numerze: 
35 1020 3844 0000 1302 0009 8590 z dopiskiem „Kiermasz Bożonarodzeniowy” oraz imię      
i nazwisko wystawcy lub nazwa firmy. 
 
5. Liczba przewidywanych stoisk jest ograniczona. W przypadku wcześniejszego 
wyczerpania limitu miejsc, termin przyjmowania zgłoszeń ulegnie skróceniu. 
6. Lokalizacja stoiska leży po stronie Organizatora i decyduje kolejność zgłoszeń. 
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji, rodzaju i wielkości stoiska  
przyznanego Wystawcy. 
8. Organizator zapewnia namioty oraz oświetlenie stoiska. Zapewnienie wszelkiego 
pozostałego wyposażenia stoiska np. stoły, krzesła, leży po stronie Wystawcy. 
9. Informacji dotyczących możliwości wystawienia stoisk podczas Kiermaszu 
Bożonarodzeniowego udziela Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku 
– tel. 67 286 27 53. 
 
 

III  
WARUNKI UDZIAŁU 

 
1. Warunkiem udziału w Kiermaszu jest poprawne wypełnienie Karty Zgłoszenia, wniesienie 
opłaty za udział w Kiermaszu Bożonarodzeniowym w wysokości 100,00 zł (sto złotych 
00/100). 
2. Wystawca ma prawo wystawić wyłącznie towar wyszczególniony na Karcie Zgłoszenia. 
3. Wystawca z  żywnością zobowiązany jest do podpisania Oświadczenia (Załącznik nr 2 do 
Regulaminu), że oferowana przez niego żywność spełnia wszelkie wymogi określone 
obowiązującymi przepisami prawa, została wyprodukowana, przechowywana                          
i transportowana, a następnie sprzedawana przy spełnieniu wszelkich zasad dobrej praktyki 
higienicznej. Wprowadzona przez niego do obrotu żywność nie zagraża zdrowiu lub życiu 



człowieka, nie upłynął termin jej przydatności do spożycia. Wystawca ponosi pełną 
odpowiedzialność za skutki jej spożycia. 
4. Wystawca uprawniony jest do zaprezentowania swoich artykułów w czasie trwania 
Kiermaszu na własnym stoisku. Obowiązuje zakaz wystawiania i reklamy poza stoiskiem. 
Prowadzenie reklamy dozwolone jest na powierzchni własnego stoiska pod warunkiem, że 
nie zakłóca normalnego toku Kiermaszu. 
5. Wystawca sprzedający artykuły wymagające odrębnych pozwoleń lub koncesji winien 
uzyskać od właściwych organów stosowne pozwolenia bądź koncesje. 
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: 
- towary i materiały wystawione na stoisku, 
- uszkodzenia powstałe na osobie lub mieniu wystawcy przed, po i w trakcie trwania 
Kiermaszu, 
- szkody powstałe na osobie lub w mieniu Wystawcy spowodowane kradzieżą przerwą             
w dostawie lub przepięciem prądu i innymi przyczynami losowymi lub spowodowane 
działaniem osób trzecich. 
  

IV  
ORGANIZACJA STOISK 

 
1. Rozstawienie stoisk handlowych w dniu Kiermaszu odbędzie się w godzinach 13:00-15:00. 
2. Organizator Kiermaszu zapewnia Wystawcom powierzchnię stoiska. 
3. Organizację i wyposażenie stoiska (krzesła, stoły) oraz estetyczny świąteczny wystrój 
stoiska, Wystawcy zapewniają we własnym zakresie. Odpady należy pozostawić w miejscu 
wyznaczonym do tego celu. 
4. Wystawca w dniu Kiermaszu zobowiązany jest do: 
- zgłoszenia się po przyjeździe na miejsce Kiermaszu do Organizatora, 
- organizacji stoiska do godziny 15:00 
- odprowadzenia auta na pobliski parking, 
- zdemontowania stoiska i opuszczenie terenu Kiermaszu bezpośrednio po jego zakończeniu. 
 

V 
 PRZEPISY PORZĄDKOWE 

 
1. Zgłaszający udział w kiermaszu może odwołać swoją ofertę uczestnictwa/zgłoszenie 
udziału w Kiermaszu. Odwołanie oferty uczestnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.  Dopuszczalna forma dostarczenia pisma to przekazanie oryginału do 
sekretariatu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku do dnia 22.11.2022r.   
W przypadku rezygnacji przez Wystawcę z udziału w Kiermaszu do dnia 22.11.2022 r.  
Organizator zwróci wpłaconą kwotę w wysokości 100 złotych na konto Wystawcy. Po tym 
terminie Organizator nie zapewnia zwrotu wpłaconej kwoty za stoisko. Jednocześnie 
Organizator uprawniony jest do przekazania stoiska na rzecz innego zainteresowanego 
Wystawcy. 
2. Celem zachowania porządku oraz prawidłowej organizacji Kiermaszu, Wystawcy są 
zobowiązani do stosowania się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz 



poleceń porządkowych Organizatora, służb porządkowych, Policji, Straży Pożarnej i służb 
ratunkowych. 
3. Podczas trwania Kiermaszu w sprawach organizacyjnych i porządkowych decyzje 
podejmuje Organizator Kiermaszu. 
4. Wystawca swoją działalność na Kiermaszu Bożonarodzeniowym w Wyrzysku może 
prowadzić jedynie w miejscu wyznaczonym przez Organizatora. 
5. Wystawcy zabrania się prowadzenia działalności naruszającej dobre obyczaje, godność      
i uczucia religijne. 
6. Wystawca zobowiązany jest zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu 
innych uczestników Kiermaszu. 
7. Zabrania się używania otwartego ognia oraz wnoszenia na Kiermasz niebezpiecznych 
przedmiotów oraz materiałów wybuchowych i środków pirotechnicznych, napojów 
alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych. 
8. Nie dopuszcza się parkowania pojazdów Wystawców przy stoiskach podczas Kiermaszu, 
za wyjątkiem czasu przeznaczonego na wyładunek i załadunek towaru. 
9. Nie dopuszcza się poruszania pojazdów Wystawców po terenie Kiermaszu w czasie jego 
trwania. 
10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Kiermaszu bez podania przyczyny. 
11. W przypadku niezastosowania się do ustaleń Regulaminu, Organizator może usunąć 
Wystawcę z terenu Kiermaszu. 
12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie 
obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego. 
 
 
 


