
REGULAMIN IV JARMARKU ŚWIĄTECZNEGO 
„Dolina Baryczy – Świąteczna Kraina” 

Rynek w Miliczu, 16 grudnia 2012 (niedziela), godz. 11.00 – 17.00 

 

Zadanie realizowane przez LGD „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”  w ramach działania 4.3.1.Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i  aktywizacja PROW 2007-2013 dofinansowany z krajowych 

środków publicznych i środków pochodzących z  Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2007-2013 

 

 

 
I. 

Czas trwania Jarmarku. Godziny działalności stoisk handlowych i gastronomicznych podczas Jarmarku. 
Działalność handlowa oraz gastronomiczna w trakcie IV Jarmarku Świątecznego „Dolina Baryczy – Świąteczna 
Kraina” na Rynku w Miliczu odbywać się będzie w dniu: 16 grudnia 2012, w godz. 11.00 – 17:00. 

 
II. 

Warunki uczestnictwa, organizacja stoisk 
1. 

Jarmark Świąteczny „Dolina Baryczy – Świąteczna Kraina”, zwany dalej „Jarmarkiem”, jest imprezą z udziałem 
lokalnych firm produkujących wyroby regionalne (spożywcze i rękodzielnicze), przedstawicieli restauratorów z 
woj. dolnośląskiego i wielkopolskiego mających w ofercie potrawy regionalne z pierwszeństwem tych, którzy 
posiadają certyfikat „Dolina Baryczy Poleca”, wytwórców przedmiotów sztuki lub innych podmiotów, zwanych 
dalej Wystawcami. Organizatorami Jarmarku są: „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, Gmina Milicz, Milicki 
Ośrodek Kultury, Nadleśnictwo Milicz. Organizatorem wystawców jest: „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”. 

2. 
Warunkiem udziału w Jarmarku jest dostarczenie do Organizatora wypełnionej karty zgłoszenia będącej 
zarazem umową Organizatora z Wystawcą, w  nieprzekraczalnym terminie do 30.11.2012 (piątek). Zgłoszenia 
należy przesłać na adres e-mail:  partnerstwo@nasza.barycz.pl lub faxem na nr telefonu 71 3830432 lub 
dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą do biura Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, pl. ks. E. 
Waresiaka 7, 56-300 Milicz.  

3. 
„Partnerstwo dla Doliny Baryczy” zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w Jarmarku 
bez podania przyczyny.  

4. 
Organizator udostępnia Wystawcom drewniane stragany oraz miejsca w namiotach. Wystawcy organizują i 
przystroją świątecznie otrzymane stoiska w miejscu wyznaczonym przez Organizatora. W przypadku 
wyczerpania stoisk dopuszcza się możliwość przyjechania z własnym straganem lub namiotem. Podmioty z 
certyfikatem „Dolina Baryczy Poleca” otrzymują stoiska bezpłatnie. Pozostali Wystawcy są zobowiązani uiścić 
opłatę w wysokości ustalonej z Organizatorem, nie mniejsza niż 50 zł i nie większa niż 200 zł brutto. Opłatę 
należy wpłacić na konto Organizatora lub w ostateczności uiścić w dniu Jarmarku.  

5. 
Organizator zabezpiecza dostęp do prądu, po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania. Wystawca jest 
zobowiązany posiadać sprawne, długie (min. 5 m) przedłużacze z bolcem. Organizator, po ustaleniu z 
Wystawcą, może ograniczyć wysokość zgłoszonego zapotrzebowania ze względu na mogące wystąpić 
ograniczenia techniczne.  

6. 
Udostępnione przez Organizatora miejsce sprzedaży przeznaczone jest wyłącznie dla zgłoszonego Wystawcy, 
który jest za nie odpowiedzialny tzn. nie może go przekazać innemu wystawcy czy podnająć, jest zobowiązany 
jest dbać o swoje stoisko, chronić przed zniszczeniami. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia, 
które mogą powstać na stoisku, zwłaszcza pod nieobecność Wystawcy.  

7. 
Pokazy i warsztaty organizowane przy stoiskach stanowią indywidualną formę promocji Wystawców. W 
uzasadnionych przypadkach Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ingerencji w ich formę lub godzinę 
wykonania. 

8. 
Każdy Wystawca zobowiązuje się przekazać na rzecz Organizatora 1 kg cukierków lub innych słodyczy w 
opakowaniach jednostkowych (np. batony, wafelki) z ważnym terminem przydatności do spożycia, które 
Organizator przeznaczy na poczęstunek gości Jarmarku. 

 
III. Obowiązki Wystawcy 

1. 
Prowadzenie sprzedaży w godz. 11.00 – 17.00. Przyjazd z towarem najpóźniej do godziny 10.00 w dniu 16 
grudnia 2012, gotowość stoiska godz. 10.30. Ewentualne zmiany dotyczące godzin prowadzenia stoiska 
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(wynikające np. ze złych warunków atmosferycznych) winny być ustalone z Organizatorem i zmienione 
wyłącznie za jego zgodą.  

2. 
Pracownicy zatrudnieni raz na stoiskach ze sprzedażą produktów żywnościowych i gastronomii muszą 
bezwzględnie posiadać ważną książeczkę badań dla celów sanitarno – epidemiologicznych oraz aktualne 
badania sanitarne dopuszczające go do kontaktu z żywnością. Wystawcy są zobowiązani do posiadania 
wszelkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień na prowadzoną działalność na terenie Jarmarku. W przypadku 
braku ww. dokumentów odpowiedzialność prawną w razie kontroli (np. SANEPID, lekarz powiatowy 
weterynarii) ponosi Wystawca.  

3. 
Zapewnienie rezerw towaru gwarantujących całodzienne zaopatrzenie. 

4. 
Zastosowanie się do wytycznych Organizatora dotyczących estetyki stoiska (aranżacja świąteczna). 

5. 
Oznakowanie stoiska certyfikatem „Dolina Baryczy Poleca” (dla Użytkowników Znaku) 

6. 
Wystawcy na stoiskach gastronomicznych (spożycie asortymentu na miejscu) są zobowiązani do zapewnienia 
miejsc siedzących dla klientów Jarmarku – miejsce ustawienia ław i stołów będzie ustalone indywidualnie z 
Wystawcą.  

7.  
Przebywanie lub pozostawienie osoby odpowiedzialnej na stoisku w godzinach trwania Jarmarku. W przypadku 
opuszczenia stoiska handlowego przez Wystawcę przed godziną 17.00, zobowiązuje się on do zapłaty 200 zł 
kary na rzecz Organizatora.  

8. 
Bieżące utrzymanie porządku i czystości stoiska, posiadanie kubła, worka na śmieci; uprzątnięcie stoiska po 
zakończeniu Jarmarku, w tym zagospodarowanie we własnym zakresie odpadów powstałych w ramach 
prowadzenia działalności handlowej podczas Wydarzenia. 

9. 
Opuszczenie terenu Jarmarku najpóźniej do godziny 18:00. 

 IV. Ubezpieczenia 
1. 

Wystawca ubezpiecza artykuły handlowe, reklamowe, urządzenia wystawowe i techniczne we własnym 
zakresie.  

2. 
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia towarów przed, po i w trakcie trwania Jarmarku.  

3. 
Organizatorzy nie odpowiadają za szkody spowodowane kradzieżą, wandalizmem, działaniem sił przyrody i 
innymi przyczynami losowymi.  

V. Postanowienia końcowe 
1. 

Organizator do dnia 10.12.2012 poinformuje osoby, które nadesłały zgłoszenia o przyjęciu bądź odrzuceniu 
zgłoszenia. 

2. 
Organizatorzy Jarmarku zastrzegają sobie w przypadkach zaistnienia okoliczności od nich niezależnych (pogoda, 
decyzje władz państwowych) prawo do odwołania, częściowego zamknięcia, skrócenia albo przełożenia 
terminu Jarmarku. 

3. 
Wysłanie zgłoszenia na obowiązującym formularzu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu 
Jarmarku. 

4. 
Osobą z ramienia Organizatora Jarmarku, odpowiedzialną za organizację i przebieg Jarmarku, do której należy 
zgłaszać wszystkie kwestie związane z Jarmarkiem oraz kompetentna do udzielania informacji i odpowiedzi na 
pytania jest Marta Kamińska (tel. 71/ 3830432 wew.21, 503 74 03 44).  
 
Milicz, 21.11.2012 


