
 

 

 

REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW  

JARMARKU BOŻONARODZENIOWEGO 

 
§1 ZASADY OGÓLNE 

1. Organizatorem Jarmarku Bożonarodzeniowego jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Legnickim 
Polu, Pl. H. Pobożnego 6, 59-241 Legnickie Pole, zwany dalej „GOKiS”.  

2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Jarmarku Bożonarodzeniowym dla wytwórców 
regionalnych wyrobów i przedmiotów użytkowych, artystycznych i naturalnych produktów 
spożywczych, a także dla sprzedawców asortymentu o charakterze świątecznym. 

3. Jarmark odbywać się będzie na terenie przed Bazyliką Mniejszą w Legnickim Polu, w terminie  
16 – 17 grudnia 2022 r. w godzinach: 

 Piątek 16.12.2022 r. od 15.00 

 Sobota 17.12.2022 r. od 12.00 

4. Część handlowa Jarmarku to ekspozycja stoisk producentów artykułów świątecznych, 
regionalnych, lokalnych, zielarskich, rękodzieła artystycznego i wytworów rzemiosła. W ramach 
Jarmarku możliwe jest również wystawianie stoisk promocyjnych i  informacyjnych. 

5. O możliwości wystawienia danego stoiska decyduje Organizator Jarmarku, który zastrzega sobie 
prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia. Decyzje organizatora są ostateczne.  

6. Organizator udostępnia Wystawcom cały lub pół domku wystawienniczego (szerokość 3 lub 1,5 
m) bądź własne stanowisko wystawiennicze. Jednocześnie informujemy wystawców 
o ograniczonej liczbie stoisk. Organizator zastrzega sobie wybór asortymentu oraz przydzielenie 
rodzaju stoisk. 

7. Organizator dopuszcza możliwość poszerzenie stanowisk wystawienniczych w postaci namiotów.  

8. Bezwzględnym wymogiem stawianym przez Organizatora jest estetyczny wygląd stoiska oraz 
nawiązanie wystrojem do Świąt Bożego Narodzenia.   

9. Wystawcy zobowiązują się do uszanowania charakteru wydarzenia i miejsca, poprzez nie 
wystawianie towarów sprzecznych ze specyfikacją Organizatora oraz odpowiednią aranżację 
stoiska, jeżeli Organizator uzna to za konieczne. Wystawcy zobowiązują się również do usunięcia 
tych elementów swej oferty, które Organizator uzna za niemożliwe do pogodzenia z charakterem 
Jarmarku Bożonarodzeniowego.  

10. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 25 listopada 2022 roku lub do wyczerpania miejsc. 
Organizator zastrzega sobie prawo do przyjęcia zgłoszeń po terminie w przypadku posiadania 
wolnych miejsc wystawienniczych.  

11. Wypełnienie i wysłanie podpisanego Formularza Zgłoszeniowego Wystawcy jest równoznaczne 
z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. 

 
§2 WARUNKI UDZIAŁU WYSTAWCÓW 

Warunkiem udziału w Jarmarku jest:  



 

 

 

1. wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego Wystawcy (załącznik nr 1 do Regulaminu), w sposób 
czytelny i kompletny,  

2. podpisanie Formularza przez osobę lub osoby umocowane prawnie do reprezentowania 
podmiotu zgłaszającego uczestnictwo,  

3. dostarczenie do dnia 25 listopada 2022 r. wypełnionego i podpisanego Formularza za pomocą 
jednego z następujących trybów:  

 osobiście lub pocztą tradycyjną na adres Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Legnickim Polu, 
Pl. H. Pobożnego 6, 59-241 Legnickie Pole, z dopiskiem na kopercie Formularz zgłoszeniowy 
Jarmark Bożonarodzeniowy 

 elektronicznie na adres e-mail: gokis_lp@wp.pl (skan wypełnionego i podpisanego 
formularza). 

4. Uzyskanie od Organizatora potwierdzenia uczestnictwa w formie telefonicznej, pisemnej 
lub mailowej. Samo nadesłanie Formularza Zgłoszeniowego Wystawcy nie jest równoznaczne 
z przyjęciem zgłoszenia.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia oferty uczestnictwa bez podania przyczyn. 

6. Wystawca jest zobowiązany do uiszczenia:  

 jednorazowej opłaty za wynajem drewnianego domku w wysokości 100,00 zł brutto za 1/2 

domku za dzień lub 200 zł brutto za cały domek lub 50 zł za własne stanowisko handlowe. 

 Wystawcy, którzy prowadzą działalność na terenie gminy Legnickie Pole, nie ponoszą kosztów 

związanych z  opłatą za stanowisko wystawiennicze.  

 Organizator poinformuje Wystawcę telefonicznie lub mailowo maksymalnie do dnia 4 grudnia 

2022 r. o zakwalifikowaniu się na Jarmark Bożonarodzeniowy.  

 Opłatę za stanowisko handlowe należy uiścić na konto bankowe Gminnego Ośrodka Kultury  

i Sportu w Legnickim Polu nr 70 8649 1031 2001 0004 8158 0001 w terminie 7 dni od uzyskania 

akceptacji organizatora, nie później niż 12.12.2022 r.   

7. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z udziałem w każdym dniu odbywania się Jarmarku. 
Ewentualne zmiany dotyczące godzin prowadzenia działalności handlowej muszą być ustalane 
z organizatorem i wprowadzone wyłącznie za jego zgodą. 

8. Wystawca ma obowiązek przygotowania stoiska  w piątek od godziny 14.00 oraz opuszczenia 
stoiska po godzinie 20.00, a także w sobotę od godziny 11.00  oraz opuszczenia stoiska po godzinie 
20.00. 

9. Preferowane są stoiska o charakterze świątecznym, w których prowadzona będzie sprzedaż m.in. 
takiego asortymentu jak:  

 ceramika artystyczna, dzbany, wazy, kubki i inne, 

 wyroby regionalne,  

 wyroby własne, 

 bombki, łańcuchy, oświetlenie i inne ozdoby choinkowe, 

 stroiki, świece, opłatki, choinki, 

 pamiątki, ozdoby, rękodzieło,  

 galanteria skórzana,  

 kosmetyki, 

 biżuteria,  



 

 

 

 artykuły spożywcze w tym: słodycze, pieczywo, drobne przekąski, potrawy i wyroby 

regionalne (bigos, placki, szynki wędzone, sery, itp.), wypieki świąteczne, miody,  

 gastronomia w tym: grzane wino i piwo, miód pitny nalewki, soki, itp.  

 inny asortyment zaakceptowany przez Organizatora.  

10. Wewnątrz każdego stoiska znajdują się dwa gniazdka elektryczne 230V  

przeznaczone po jednym na ½ domku.  

11. Miejsce handlowe (domek) przydziela Organizator. Wystawca nie ma możliwości odwołania 

się od decyzji związanej z lokalizacją przydzielonego miejsca.  

12. Lokalizacja stoiska jest określana przez Organizatora i zależy od warunków organizacyjno-

technicznych Jarmarku.  

13. Wystawiający ma obowiązek zająć stoisko przyporządkowane wystawcy. Nie ma możliwości 

zajęcia miejsca innego niż wynika z przydziału. Organizator ma prawo nie wyrazić zgody 

na zamiany przydzielonych miejsc, gdy koliduje to z ogólną wizją i porządkiem.  

 

§3 PRZEPISY PORZĄDKOWE 
1. Wystawca zobowiązany jest posiadać wszelkie wymagane dokumenty uprawniające 

do prowadzenia działalności handlowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

2. Wystawca sprzedający artykuły wymagające odrębnych pozwoleń lub koncesji winien uzyskać 

od właściwych organów stosowne pozwolenia bądź koncesje. 

3. Wystawca zobowiązany jest do sprzedaży towarów odpowiednio oznakowanych i posługiwania 

się legalizowanymi narzędziami pomiarowymi, przestrzegania terminów przydatności do spożycia 

i trwałości towarów spożywczych przeznaczonych do sprzedaży. 

4. Niedopuszczalny jest obrót towarami lub usługami, których posiadanie i oferowanie jest zakazane 
bądź ograniczone z mocy prawa i obowiązujących przepisów oraz sprzedaż towarów lub usług 
nieposiadających atestów. 

5. Ze względu na wymagania PIH, US, PIP, SANEPIDU, BHP, P.POŻ itp. Instytucji, Wystawcy są 
zobowiązani do posiadania aktualnych badań, zezwoleń, certyfikatów itp. 

6. Likwidacja stoiska przed zakończeniem Jarmarku jest zabroniona. 

7. Wystawca zobowiązany jest, po zakończeniu Jarmarku do usunięcia ekspozycji oraz przywrócenia 

zajmowanej powierzchni handlowej do pierwotnego stanu. Odpady i śmieci należy pozostawić 

w wyznaczonym do tego celu miejscu. W przypadku nieuporządkowania zajmowanej powierzchni 

Organizator zleci wykonanie prac porządkowych na koszt Wystawcy. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń wjazdu i postoju na terenie 

Jarmarku. 

9. Wjazd dla samochodów na teren Jarmarku dozwolony jest wyłącznie w celu dokonania wyładunku 

oraz załadunku towaru po godzinach określonych w §2 pkt. 8.  

10. Na terenie Jarmarku obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ PARKOWANIA POJAZDÓW 

zaopatrzeniowych, a w szczególności w pobliżu stoisk. 

11. Na terenie stoisk handlowych obowiązuje zakaz palenia tytoniu, używania otwartego ognia oraz 

eksploatowania grzejnych urządzeń elektrycznych (tj. grzałek, grzejników, piecyków 

elektrycznych). 

12. Zabrania się podłączania energii elektrycznej we własnym zakresie. Przyłącza elektryczne 

wykonywane są wyłącznie przez osoby wyznaczone przez Organizatora.  



 

 

 

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za asortyment wystawiony na stoisku, za uszkodzenia 

powstałe na osobie lub mieniu Wystawcy przed, po i w trakcie trwania Jarmarku, za szkody 

spowodowane kradzieżą, ogniem, wichurą, deszczem, zamieciami śnieżnymi, eksplozją, zalaniem 

wodą, przerwą w dostawie lub przepięciem prądu i innymi przyczynami losowymi. 

 

§4 UDOSTĘPNIANIE WIZERUNKU  

1. Podczas Jarmarku Organizator będzie rejestrował przebieg niektórych elementów programu, 

w postaci zapisu wideo lub zdjęć. W związku z tym, istnieje możliwość utrwalenia wizerunku 

uczestników, stanowiących jedynie szczegół całości wydarzenia. Organizator może 

wykorzystać powstały materiał w związku z działalnością statutową oraz w celu promocji. 

2. Każdemu uczestnikowi Jarmarku przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu, dotyczącego 

publikacji jego wizerunku, które nie działa wstecz. 

 

 §5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zapewnia swobodny dostęp do niniejszego regulaminu, zamieszczając go na swojej 

stronie internetowej oraz udostępniając na życzenie w biurze GOKiS. 

2. Organizator ma prawo do usunięcia Wystawcy z terenu Jarmarku w przypadku: 

 braku wcześniejszego zgłoszenia i prowadzenia handlu bez wiedzy i zgody Organizatora, 

 nie stosowania się do ustaleń Regulaminu. 
3. Uczestnik biorący udział w Jarmarku akceptuje niniejszy regulamin. 

4. Organizator zastrzega sobie, w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych, 
w szczególności takich jak: siła wyższa, decyzje władz państwowych, niesprzyjająca pogoda, 
prawo do odwołania, częściowego zamknięcia, skrócenia albo przełożenia terminu Jarmarku. 
W takich przypadkach Wystawcy nie przysługuje prawo do odszkodowania.  

5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ogólnie 

obowiązującego prawa. 

6. Ewentualne uwagi uczestników powinny być niezwłocznie zgłaszane Organizatorowi w formie 

pisemnej lub ustnej. 

7. Reklamacje złożone po zakończeniu imprezy nie będą uwzględniane. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Załącznik nr 1  
Do Regulaminu Wystawców Jarmarku Bożonarodzeniowego 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA DLA WYSTAWCÓW 

Jarmark Bożonarodzeniowy w Legnickim Polu  

16-17.12.2022 r.  

      

Dodatkowe uwagi/sugestie: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  

Karty zgłoszeniowe należy składać w biurze GOKiS w Legnickiem Polu, lub mailowo na adres 

gokis_lp@wp.pl do dnia 25.11.2022 r.  

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się oraz akceptuję Regulamin.  

 

               ……………………………………………………… 

                                                                                   data i podpis  

 

 

Nazwa firmy/instytucji 
 

Imię i nazwisko 
 

Adres 
 

Telefon 
 

Adres e-mail 
 

Asortyment 
 

Powierzchnia stanowiska 

(długość x szerokość) 

 

Oczekiwana moc prądu w kW  
 

mailto:gokis_lp@wp.pl


 

 

 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

przyjmuję do wiadomości, że:  

 Administratorem danych jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu z 
siedzibą przy Pl. Henryka Pobożnego 6, 59-241 Legnickie Pole,  

 W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Legnickim Polu został powołany Inspektor Ochrony 
Danych, z którym można się skontaktować przez e-mail: iod@centrumbip.pl. 

 Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających ze statutu Gminnego 
Ośrodka Kultury i Sportu na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz na podstawie: 

 Art. 6 ust. 1 lit. a, zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 
 Art. 6 ust. 1 lit. c, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze, 
 art. 6 ust. 1 lit. d) RODO przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych 

interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. 
 zgodnie z art. 9 ust. 2a RODO zgoda na przetwarzanie danych wrażliwych tj. stan 

zdrowia dziecka (informacje niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa dziecka 
podczas organizowanej wycieczki). 

 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
 

 Dane będą udostępniane wyłącznie osobom zaangażowanym w obsługę oraz realizację 
zadania, co do którego zostały podane. 

 Dane nie będą przekazywane poza obszar krajów Unii Europejskiej. 

 Dane osobowe przechowywane będą do czasu rozliczenia finansowego wycieczki ale nie dłużej 
niż 3 miesiące od dnia jej zakończenia. 

 Każdy ma prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,  

 Każdy ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,  
00-193 Warszawa., gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza 
przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

 

mailto:iod@centrumbip.pl

