


nr I nr 98/2021 

Miasta i Gminy Sochocin 

z dnia 18 listopada 1 r. 

Regulamin imprezy wystawienniczo-handlowej 

pn. "Jarmark bozonarodzeniowy 2021" 

11.12.2021 r. 

§ 1 Postanowienia ogolne 

1. 	 larmarku 1 w Sochocinie miasto 1 gmma 

Wspolorganizatorem jarmarku Miejsko-Gminny Osrodek Kultury 

w 

2. 	 L daJej 

w)1worc6w wyrobow w konkretnych 

np. uzytko\\ych naturalnych produktow 

innych wyrobo\v o 

produktow 0 

3. Celem larmarku oromocia re2ionalnvch wyrobow. przedmioto\\ uzvtko\vYCh oraz 

o 	 charakterze bozonarodzemowym. r6znych form aktywnosci 

do tematyki 

producentamL z potencjalnymi klientami. 

lokalnych inicjatyw 

4. w regulaminie mowajest 0 nast~pujqcych nalezy 

bqdz instytucja 

swoje i oterowane ustugi: 

b) .Jarmark.. larmark bozonarodzeniow}' 1; 

c) Sochocin: 

d) - Miejsko-Gminny K \V 

e) Miejsko-Gminna Problemovv Alkoholowvch 

w 

f) dokument okrdJajqcy WW\v. 

g) docelowa: 

stot 0 ktorym 
jest "'YW70n 



i) ..Fonnularz na Wystawea ch~c 

sprzedazy produktow na handlowo-wystawienniczych 

podczas .Ial111arku. 

5. odbywac 11 grudnia 2021 roku \'11 godzinach 10.00-13.30 na Rynku 

w W \\W. dla Wystawcy 

w celu powmnl 30 minut przed 

§ 2 Zasady udzialu 

1. 	 w w 

formularza zalq.cznik nr 1 do 

regulaminu informacje nazwisko. 

telefon prezentowane wyroby, 

powierzchni~ wystawienniczq i \vystawcy). w jeden ze 

a) osobiscic do Urz~du Miasta i Gminy Sochocin, ul. 9: 

na 	 : kamil.wojciechowski 

2. Kart~ w nieprzekraczalnym do 10 

roku. 

3. W przypadku r~kodzielnikow. 

3 zdlec proponowanego asortymentu. 

4. Karta 	 nie traktowana jako umowa pomi~dzy 

5. 	 nadeslanie kartv. .jest rownoznacznc z 

do uczesrnictwa \'11 

6. wvbranvch 	 potwierdzenie. . 
w 	 Sl~ Wystawcq. a 

7. prawo do przYJ~cla oraz weryfikacji 

proponowanego asortymentu 

8 . .Iesli liezba jest wi~ksza mleJse. dysponuje 

o w decyduje kolejnosc 

9. Wystawey zobowi,:jzani sq. posiadania 

sprzedaz/prezentacjt: artykul6w. 

10. 	 sobie do stoiska 

11, Liczba 

http:10.00-13.30


J2. Stoisko dla Wystawcy_ ktory zawar! umowt; z Organizatorem 

larmarku. 

13. Organizator udostt;:pnia miejsca przeznaczone do ustawiania wlasnych 

przez Wystawcow. 

14. W przypadku koniecznosci podr<Jczenia do prqdu. Wystawca powinien 

15. 	 Asortyment sprzedawanych artykulow mUSl z podanym \V formularzu 

Wystawcy i zatwierdzony przez Organizatora. 

16. 	 ma obowi<:j.zek obslugiwae stoisko w okreslonych w umowie 

z 


§ 3 Opiata uczestnictwa 


1. 	Uczestnict\vo w.larmarku bezplatne. 

§ 4 Przekazanie i odbior stoisk 

I. 	Przekazanie do ustawiania wlasnych stoisk Wystawcow 

11 grudnia 2021 r. 0 !.!odz. 9.30. 

2. 	 montazu/przygotowania stoiska. ma 

do Organizatora. celem ponvierdzenia jego lokalizacj j. 

3. 	 Wystawca zobowiqzuje ze po uzytkowania pod stoisko. 

w takim VI' jakim je 

4. Miejsce musi bye uporz<:j.dkowane oczyszczone z dekoracji umieszczonych 

§ 5 Obowi:~zki i prawa wystawcow 

1. Wystawca ma obowi<:j.zek porzq.dku wewnqtrz i na 

§ 6 Kwestie bezpieczenstwa 

1. Wystawcy Jam1arku zobowi<Jzani Sq do urzqdzenia 

w taki sposob. by me dla osob przebywajqcych na 



Jarmarku. 	 za stoiska na 

') Ul1lleszezone w am w 

dla ruchu 

mUSZq 

3. 	 Osoby na zo bowi'}zane 

innych na tej a w 

postanowien regulaminu i poleeeIl miejskiej. 

Na teren imprezy zabrania broni lub innych 

przedmiotow. wybuchowych. 

materjatow srodkow lub 

psychotropowyeh. 

5. 	 Z terenu imprezy usuni~te osoby. kt6re zachowaniem 

porzqdek publiezny lub zachowujif z regulaminem. \v 

lub pod wplywem srodk6v, odurzajifcych. 

b) 

dla innych uezestnik6w 

d) przedmioty i okrdlone w ~ 6 ust. 4 

6. 

mienia. b~dq ujmowane w celu oddania policji. 

7. 	 W terenie obowiazuie zakaz 

oraz 

8. 	 maloletnie odpowiedzialnosc ponOSZq pelnoletni 

§ 7 Wymagania sanitarne 

1. 	 od faktu. Wystawca 

okazjonalnie 	 ezy stale. powlmen dotyez'}ce 

produkt6w spozywezycb. zy\vnosc nie moze z meznanego 

! Wystawcy uznanl za produkcji zywnosci oferujqcy l1a Jarmarkll 

pochodzenia rejestracji oraz Panslwowego. . 

Powiatowego Inspektora Sanitamego lllb j Weterynaryj w przypadku 



3. okres!ony w 	§ 7 ust. :2 . Jarmarku 7r.h'>U!1 

kopi~ decyzji 0 o do rejestru zaktado\v 

lnspekcji Sanitarnej. 

4. Wystawca prowadzqcy 	 okazjonalnq. powinien pami~tac 0 

Z dnia 2006 	 r. 

o 	 r. DOZ. 2021 ze zm.) 

5. 	 Wystawca oferujqcy na jarmarku zywnosc. organizatorowi 

lekarskie sanitarno-epidemiologicznych o braku 

do mac. przy wykonywaniu ktorych istnieje mozliwosc 

na 	 ilme osoby osoba cierpiqca na choroby zakaina lub b~dqca JeJ 

z 

6. 	 osobami pracujqcymi w z powmny 

poziom oraz uzywac 

jednorazowych 

§ 8 Ubezpieczenie 

1. ponosi za po 1 Vv 

Jannarku. 

2. 	 Organizator nie odpowiada za spowodowane ogmem. wichurq. 

pioruna. eksplozjq, zaJaniem losowl'mi. 

3. 	 we wtasnym ina 

§ 9 Promocja 

1. W 	 dozvvoJone jest robienie zdjyc filmO\vanie 

na co 

w larmarku. 

2. 	 Wizerunki osob przebywajqcych na terenie imprezy moga utrwalone 

na matenatach fotograficznych i filmowych. Materialy te do 

Osoby biorqce udzial w zgod~ na utrwalenie 

ich wykorzystanie w ce1ach promocyj 

z 

3. Organizator prawo do 	 materialu na wielokrotnych 

poJach eksploatacj i. 

§ 10 Rei:im sanitarny 

1. Wszyscy wydarzenia. \:\,' do ust 

I nosa. 



2. Wystawcy w miejscu prowadzenia sprzedazy podczas jarmarku Sq zobowiqzani nOS1C 

rykawiczki jednorazowe lub stosowac srodki do dezynfekcji rCj.k. 

3. Wystawcy zobowiGj.zani SGj. do zapewnienia ptynow do dezynfekcji rGj.k dla klientow. 

§ 11 Postanowienia koncowe 

1. W przypadku niestosowania si y do ustalen regulaminu, Organizator moze rozwiCj.zac 

umowy z Wystawq. 

2. Wczesniejsze opuszczenie larmarku. wymaga ustalenia z Organizatorem. 

3. Wszystkie spory mogCj.ce wynikac z braku porozumienia. rozstrzygac b~dzie sqd wtasci\V)' 

dla siedziby Organizatora wedtug prawa polskiego. 

4. Regulamin jest udost~pniony uczestnikom lmprezy. poprzez wywieszenie go 

w widocznych miejscach na terenie imprezy. Ponadto niniejszy regulamin jest dostypny na 

urzydowej stronie internetowej pod adresem: www.sochocin.pl. 

B 

http:www.sochocin.pl
http:mogCj.ce

