
 

REGULAMIN 

JARMARKU WIELKANOCNEGO 

 

§ 1 

Jarmark Wielkanocny, zwany dalej „Jarmarkiem” jest imprezą wystawienniczo-handlową dla wytwórców 

regionalnych, a także dla sprzedawców wyrobów i przedmiotów użytkowych oraz artystycznych i naturalnych 

produktów spożywczych. Organizatorem Jarmarku jest Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu. 
 

§ 2 

Jarmark organizowany jest 5 kwietnia 2020 r. na placu przed Gminnym Ośrodkiem Kultury w Goniądzu,  

ul. Stary Rynek 23, w godz. 9-14. 
 

§ 3 

1. Wystawienie stoiska jest płatne: 

– rękodzielnicy: 10 zł od wystawcy, 

– producenci artykułów spożywczych: 20 zł od wystawcy, 

– wystawcy oferujący wyroby rękodzielnicze i spożywcze: 25 zł od wystawcy.  

Opłatę należy wpłacić do 01 kwietnia 2020 r. na konto: 

Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu 

ul. Stary Rynek 23, 19-110 Goniądz 

Nr konta: BS Mońki 23 8085 0005 0130 0879 2000 0010  

Tytuł przelewu: "Jarmark Wielkanocny"  

Zwroty wpłat dokonywane są tylko w przypadku odwołania imprezy. W pozostałych sytuacjach (m. in. 

rezygnacja uczestnictwa w Jarmarku) wpłata nie będzie zwracana.  

 

2. Podczas Jarmarku: 

– Organizator zapewnia stoły pod stoiska, z których mogą korzystać Wystawcy, po wcześniejszym zgłoszeniu 

u Organizatora zapotrzebowania na nie (podać liczbę), 

– ustawiając stoiska należy mieć na uwadze dobro innych wystawców, nie utrudniać im sprzedaży.   
 

§ 4 

Wystawcy zabrania się sprzedaży przedmiotów wyprodukowanych fabrycznie. 
 

§ 5 

Wszelkie kwestie związane ze sprzedażą produktów, tj. zezwolenia, podatki, koncesje, licencje, ubezpieczenia 

i inne leżą w gestii Wystawcy.  
 

§ 6 

Wystawca jest zobligowany do:  

– przebywania lub pozostawienia osoby odpowiedzialnej na stoisku w godzinach trwania Jarmarku,  

– utrzymywania porządku wokół stoiska w trakcie korzystania,  

– przekazania Organizatorowi stoiska w takim stanie, w jakim został mu on udostępniony, tj. wysprzątany 

i oczyszczony z wszelkich dekoracji naniesionych przez siebie. 
 

§ 7 

1. Uczestnicy Jarmarku są zobowiązani do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz poleceń 

porządkowych Organizatora.  

2. Uczestnicząc w Jarmarku Wystawca jednocześnie akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu. 
 

§ 8 

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

przedstawiciela Organizatora.  
 

§ 9 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub straty eksponatów, a także wypadki losowe 

uczestników Jarmarku zaistniałe podczas jego trwania. 


