
JARMARK BOŻONARODZENIOWY 2022 

REGULAMIN 

 

1. Organizatorami Jarmarku Bożonarodzeniowego (dalej jako: „Jarmark”) 

są: Miasto Gniezno oraz Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie (dalej jako: 

„Organizatorzy”. 

2. Jarmark odbędzie się w dniach 02.12 – 06.12.2022, między godziną 12.00 

a 19.00. 

3. Miejscem Jarmarku są: 

- w zakresie stoisk : ul. Rzeźnicka i ul. Chrobrego w Gnieźnie; 

- w zakresie warsztatów towarzyszących Jarmarkowi: sale Starego Ratusza w 

Gnieźnie przy ul. Chrobrego 41. 

4. Wystawcami na Jarmarku mogą być osoby fizyczne oraz osoby prawne,  

z zastrzeżeniem że wystawcy posiadający asortyment świąteczny, oraz 

rękodzielnicy mają pierwszeństwo w rezerwacji stanowisk przed 

pozostałymi wystawcami. Wystawcy zgłaszają chęć uczestnictwa za 

pomocą Formularza Google, do którego link znajduje się na stronie 

internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie. Wystawcy mogą 

wnioskować o przyznanie konkretnego miejsca wystawienia stoiska – na 

mapce dołączonej do formularza. O przydzieleniu miejsca decyduje 

Organizator. 

5. Organizatorzy Jarmarku zapewniają bezpłatne stanowiska (do ich 

wyczerpania) na ul. Rzeźnickiej i ul. Chrobrego dla wystawców, którzy 

chcieliby sprzedać swoje produkty. 

6. Od wystawcy pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 100 zł za dzień 

pobytu na Jarmarku. Kaucja wpłacana jest na konto Miejskiego Ośrodka - 

41 9065 0006 0000 0000 7201 0005 . Kaucja zwracana jest  w ciągu 7 dni 

od daty zakończenia działalności Wystawy na Jarmarku . W przypadku 

odwołania obecności na mniej niż tydzień przed rozpoczęciem Jarmarku 

lub braku obecności na Jarmarku – kaucja jest zatrzymywana przez 

organizatora tj. Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie. 

7. Wystawcy mogą zajmować miejsca wystawiennicze, (wskazane przez 

Organizatora), które przygotował i ponumerował organizator w oparciu o 

wymiary stoisk, które zostały podane w zgłoszeniu, przy czym w 



wypadku sporu zobowiązani są do podporządkowania się poleceniom 

Organizatorów. 

8. Wystawca może prezentować swoją ofertę tylko na stołach / stoiskach. 

Zabroniona jest prezentacja produktów leżących na ziemi. 

9. Przedmiotami wystawianymi na wymianę lub sprzedaż mogą być 

wyłącznie przedmioty będące własnością wystawców, nowe lub używane, 

w ilościach detalicznych. 

10. Organizator zezwala wystawcom na ustawienie własnych stolików/stoisk 

oraz namiotów i tym samym nie zapewnia nikomu stoiska ani dostępu do 

prądu jak również ochrony. 

11. Wystawcy po zakończonym Jarmarku zobowiązani są do uprzątnięcia 

swoich miejsc wystawowych oraz najbliższego otoczenia. Możliwe jest 

pozostawienie przedmiotów należących do Wystawcy na wyznaczonym 

stanowisku wystawowym – Organizator nie zapewnia ochrony, nie ponosi 

więc odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na stanowisku. 

12. Wystawcy są zobowiązani do rozstawienia stoisk do godz. 12.00 na 

wskazanym przez organizatora miejscu oraz usunięcia pojazdu 

mechanicznego z przestrzeni Jarmarku (ulica Chrobrego i Rzeźnicka). 

13.  Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakość wyrobów, oraz 

ich ewentualne wady fizyczne i prawne jak również nie prowadzą kontroli 

zawartych transakcji. 

14.  Regulamin podlega publikacji w dniu Jarmarku w miejscu powszechnie 

dostępnym, a udział wystawcy w Jarmarku jest równoznaczny z 

akceptacją przez niego niniejszego Regulaminu. 

15.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania, skrócenia lub 

zmiany terminu Jarmarku bez podawania przyczyn. 

16.  Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do 

Organizatorów. 

17.  Każdy wystawca, niezależnie od postanowień niniejszego Regulaminu, 

zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego. 

18.   W wypadku naruszenia przepisów prawa lub postanowień niniejszego 

Regulaminu, Organizatorzy mogą postanowić o usunięciu wystawcy z 

Jarmarku. 

 



Ja, niżej podpisany: 

Imię i nazwisko…………………………………………………………………... 

Zamieszkały………………………………………………………………………. 

 

Zapoznałem się z regulaminem Jarmarku i w pełni go akceptuję 

………………………………………………….                                                                     

(podpis) 


