JARMARK WDZYDZKI
Regulamin uczestnictwa w kiermaszu
1.

Organizatorem Jarmarku Wdzydzkiego jest Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny
im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach, zwane dalej: Organizatorem.

2.

Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji Uczestników kiermaszu.

3.

Udział w kiermaszu będzie możliwy wyłącznie po okazaniu imiennego zaproszenia.

4.

Wymagana jest bezwzględna zgodność sprzedawanych wyrobów ze zgłoszonym
asortymentem.

5.

Stoiska posiadające w swojej ofercie napoje alkoholowe powinny mieć zgodę na ich
sprzedaż wydaną przez Wójta Gminy Kościerzyna, popartą pisemną akceptacją
Organizatora.

6.

Sprzedaż wyrobów przeznaczonych do spożycia powinna być zgodna z przepisami
regulującymi obrót artykułami rolno-spożywczymi.

7.

Wysokości opłat za dzierżawę terenu podczas Jarmarku Wdzydzkiego pod stoiska:
a) członków Stowarzyszenia Twórców Ludowych z siedzibą w Lublinie - 10,00 zł,
b) wystawców wykonujących pokazy - 10,00 zł,
c) ze sztuką ludową i rękodziełem artystycznym -125,00 zł,
d) inne stoiska handlowe, z wyłączeniem gastronomicznych - 500,00 zł,
e) inne stoiska handlowe, z wyłączeniem gastronomicznych - korzystające z energii
elektrycznej - 600,00 zł.
f) w przypadku stoisk gastronomicznych, opłata zostanie ustalona indywidualnie dla
każdego stoiska przez Zastępcę Dyrektora ds. administracyjnych lub Kierownika
Działu Upowszechniania i Promocji, w zależności od poboru energii i powierzchni
stoiska.
g) w przypadku stoisk o wielkości przekraczającej 10 m2 - opłata zostanie ustalona
indywidualnie dla każdego stoiska przez Kierownika Działu Upowszechniania
i Promocji.

8.

Opłatę należy uregulować w dniu imprezy w kasie muzeum, czynnej 16 lipca od godz.
7:00 do 10:00.

9.

Zaproszenie oraz dowód wpłaty należy zachować do okazania na życzenie
Organizatora.

10. Zabronione jest samowolne zajmowanie stoisk i miejsc zarezerwowanych przez
Organizatora.
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11.

Zaproszenie jest ważne dla Uczestnika kiermaszu oraz 1 osoby towarzyszącej. Pozostałe
osoby towarzyszące Uczestnikowi powinny zakupić bilet wstępu.

12. Po instalacji stoiska należy niezwłocznie odstawić samochód na wyznaczony parking.
Parkowanie pojazdów możliwe jest wyłącznie w miejscach wskazanych przez
Organizatora.
13. Organizator nie zezwala na handel z pojazdów w miejscach niedozwolonych.
14. Uczestnicy kiermaszu i osoby towarzyszące zobowiązani są do opuszczenia terenu
muzeum najpóźniej do godz. 21:00.
15. Organizator nie odpowiada za mienie pozostawione na terenie muzeum.
16. Organizator wymaga przestrzegania przepisów przeciwpożarowych (tj. zakazu
używania otwartego ognia i palenia tytoniu) i sanitarno-epidemiologicznych
obowiązujących na terenie muzeum oraz zachowania czystości i porządku.
17. Nieprzestrzeganie
w kiermaszu!
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