
 

Regulamin Porządkowy dla Uczestników „Jarmarku Jarosławskiego 2020” 27.08. - 30.08.2020 r.  

 

I. 

1.Uczestnik Jarmarku zobowiązany jest do prowadzenia działalności handlowej codziennie  

w godz.10.00 –  20.00; działalności gastronomicznej codziennie w godz. 10.00 – 22.00; działalności 

promocyjnej w godz. 10.00 – 20.00.  

II. 

1. Uczestnictwo w Jarmarku wiąże się z uiszczeniem opłaty za stanowisko w kwocie:  

a) 100 zł brutto za wynajem pojedynczego straganu wystawienniczego od Organizatora,  

b) 150 zł brutto za przygotowanie własnego stoiska do 12 m2,  

c) 250 zł brutto za przygotowanie własnego stoiska od 12 m2 do 24 m2,  

d) Każda wielokrotność pojedynczego stanowiska wiąże się z proporcjonalnym zwielokrotnieniem 

kosztów wynajmu.  

2.  Uczestnik Jarmarku zobowiązany jest do zwrotu stoiska w stanie uporządkowanym. Termin 

uporządkowania powierzchni upływa 30 sierpnia o godz. 20.00. 

3.  W celu zwrotu stoiska Uczestnik Jarmarku zobowiązany jest skontaktować się z Biurem Obsługi 

Jarmarku pod wskazanym numerem telefonu 536 - 714 - 261. 

4.  Za powierzchnię uporządkowaną rozumie się: powierzchnię czystą, bez widocznych uszkodzeń 

mechanicznych, bez śladów naklejanych taśm, z usuniętymi odpadami technologicznymi i innymi 

powstałymi podczas wyposażania stoiska. Uczestnik zobowiązany jest do usuwania śmieci i pustych 

opakowań pozostałych po montażu i demontażu. Śmieci należy wyrzucać do kontenerów do tego 

przeznaczonych, umieszczonych na terenie Jarmarku. 

III. 

1.  W czasie trwania Jarmarku na jego terenie działa Biuro Obsługi, czynne codziennie w godzinach 9.00 

– 20.00. Wszelkie awarie i usterki techniczne  oraz  awarie  w dostawie prądu należy zgłaszać  

w Biurze Obsługi Jarmarku. 

2. Odbiór numeru stoiska, kart wjazdowej:  27.08.2020  – godz. 07.30 - 10.00;   

IV. 

1.  Zaopatrzenie stoisk w czasie Jarmarku możliwe jest wyłącznie przed godz. 10.00 na podstawie 

wydanego przez Organizatora zezwolenia (karty wjazdowej) na wjazd na teren Jarmarku. 

2.  Na terenie Jarmarku obowiązuje bezwzględny zakaz parkowania pojazdów, pod rygorem naliczania 

kar (Kara za nieuprawniony postój pojazdu zgodna z Kodeksem Wykroczeń). 

 

 

 



V. 

Uczestnik Jarmarku może zagospodarować na potrzeby handlu wyłącznie wykupioną powierzchnię. 

Zabrania się wystawiania towarów poza obręb stoiska i umieszczania w ciągach komunikacyjnych 

przylegających do stoiska. 

VI. 

Uczestnicy są zobowiązani do prezentowania i sprzedaży towarów zgodnych z asortymentem 

zadeklarowanym w Karcie Zgłoszenia Uczestnictwa Jarmarku Jarosławskiego 2020. Zmiana 

asortymentu jest możliwa po akceptacji Organizatora pod warunkiem, że będzie on zgodny z zakresem 

ideowym Jarmarku. 

 

 

Data i podpis Uczestnika Jarmarku................................................................. 


