Warunki Uczestnictwa i Regulamin Jarmarku
Bożonarodzeniowego w CK 105 w Koszalinie
09 - 11 grudnia 2022 r.
1. Impreza nosi nazwę: Jarmark Bożonarodzeniowy w Centrum Kultury 105 w
Koszalinie, w dalszej części wymieniany jako Jarmark.
2. Organizatorem Jarmarku jest: Centrum Kultury 105 w Koszalinie, ul. Zwycięstwa
105, 75-001 Koszalin
3. Jarmark odbywać się będzie w Centrum Kultury 105 w Koszalinie w dniach
09 - 11 grudnia 2022 roku.
4. Jarmark ma charakter promocyjno-handlowy.
5. Organizator udostępnia Wystawcom przestrzeń wystawienniczą 2x1,5m.
Organizator zapewni Wystawcom również stół wystawienniczy.
6. W przypadku ilości zgłoszeń uniemożliwiających przydzielenie stoisk wszystkim
wystawcom liczy się kolejność zgłoszeń.
7. Za udział w Jarmarku Organizator pobiera od wystawców jednorazową opłatę w
wysokości 50zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).
8. Przepisy porządkowe:
- sprzedawane i wystawiane produkty powinny nawiązywać do tematyki świątecznej
tj. gadżety i upominki ( choinki, mikołaje, anioły), produkty spożywcze, biżuteria i
inne.
- nie dopuszcza się do sprzedaży wyrobów takich jak np.: odzież, obuwie – nowe
lub używane, AGD, chemia gospodarcza, kosmetyki, artykuły, których zakaz
sprzedaży wynika z obowiązujących przepisów. Niedostosowanie się do tego
zalecenia spowoduje usunięcie takiego stoiska z Jarmarku,
- nie dopuszcza się do sprzedaży alkoholu,
- Organizator wprowadza zakaz używania sprzętu nagłośniającego na stoisku,
- zabronione jest wnoszenie materiałów pirotechnicznych oraz przedmiotów, których
używanie może zagrażać bezpieczeństwu osób przebywających na terenie obiektu,
- osoby znajdujące się na Jarmarku, które dopuszczać się będą zakłóceń porządku,
stwarzać zagrożenie dla innych uczestników Jarmarku, naruszać dobre obyczaje
lub które wniosą wbrew zakazowi przedmioty zakazane, albo nie będą przestrzegać
regulaminu, zostaną usunięte z Jarmarku,
9. W Jarmarku mogą brać udział Wystawcy, którzy: prowadzą działalność
gospodarczą, rolnicy, rękodzielnicy.
10. Organizator nie odpowiada za:
- formę rozliczenia Wystawcy z Urzędem Skarbowym,
- wprowadzanie przez Wystawców do obrotu żywności (w tym również słodyczy)
w sposób niezgodny z prawem żywnościowym.
11. Wystawcy, chcący wziąć udział w Jarmarku muszą do dnia 30 listopada 2022 r.
dostarczyć osobiście, przesłać pocztą tradycyjną lub mailem (z dopiskiem
„Jarmark Bożonarodzeniowy w CK105”) prawidłowo wypełniony formularz
zgłoszeniowy.
12. Dane kontaktowe: Centrum Kultury 105 w Koszalinie ul. Zwycięstwa 105, 75-001
Koszalin, mail: karolina.asanowicz@ck105.koszalin.pl, tel. 94 347 57 30 / 94 347 57
32 / 607 882 491
13. Zgłoszenia nadesłane po wyznaczonym terminie, nie będą honorowane. Z powodu
ograniczonej liczby miejsc liczy się kolejność nadsyłanych zgłoszeń.
14. Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone telefonicznie lub e-mailem. Wystawca
jest zobowiązany do wniesienia opłaty w terminie do 5 dni od daty potwierdzenia
zgłoszenia., osobiście w kasie Centrum Kultury 105 w Koszalinie lub przelewem na

konto nr 94 1020 2791 0000 7502 0068 9687. W tytule przelewu należy wpisać:
Jarmark Bożonarodzeniowy w CK105 + Imię i nazwisko (opcjonalnie – nazwa
firmy).
15. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z udziałem w każdym z trzech dni
Jarmarku w godzinach: Piątek, godz. 16:00-20:00, sobota i niedziela: godz. 11:0020:00. Opuszczenie stoiska wcześniej lub nie uczestniczenie w Jarmarku w
wyznaczonych dniach oraz godzinach spowoduje naliczenie kary w wysokości 500
zł za dzień i wykluczenie z dalszego udziału w Jarmarku.
16. Każdy Wystawca uczestniczący w Jarmarku zobowiązany jest do:
- dekoracji przestrzeni wystawienniczej w tematyce świątecznej,
- przywrócenia zajmowanej powierzchni wystawienniczej do pierwotnego stanu po
zakończeniu Jarmarku,
- utrzymania czystości wokół własnego stoiska,
17. Podłączenie do prądu elektrycznego:
- Organizator w wyjątkowych sytuacjach zapewnia dostęp do prądu dla stoisk.
Wystawcy zobowiązani są do poinformowania Organizatora o szczegółach z nim
związanych, w tym: jakie urządzenia zostaną podłączone do prądu, ich ilość oraz
parametry zasilania. Dotyczy to zwłaszcza osób sprzedających wyroby
gastronomiczne i artykułu spożywcze. W przypadku nie podania tych informacji na
karcie zgłoszeniowej Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia
lub niezapewnienia dostępu do prądu.
18. Organizator nie zwraca Wystawcom kosztów transportu.
19. Ubezpieczenie:
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Wystawców
uczestniczących w Jarmarku, spowodowane siłą wyższą, np.: pożarem, eksplozją,
wichurą, zalaniem wodą lub powstałe w wyniku prowadzenia akcji ratowniczej lub
gaśniczej,
- wystawcy uczestniczący w Jarmarku powinni we własnym zakresie ubezpieczyć
się z tytułu odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczyć swoje mienie znajdujące
się na terenie Jarmarku (towar, wyposażenie stoisk, mienie prywatne, itp.);
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na stoisku
podczas trwania Jarmarku oraz w godzinach nocnych,
20. Postanowienia końcowe:
- wystawca uczestniczący w Jarmarku ma obowiązek przestrzegać Regulaminu
oraz obowiązujących przepisów prawa,
- wszelkie spory wynikłe z tytułu uczestnictwa w Jarmarku będą rozpatrywane przez
właściwy miejscowo dla organizatora Jarmarku sąd.

