REGULAMIN JARMARKU ŚWIĄTECZNEGO
PUCK, 9 – 10.12.2017 R.
§1
Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do Uczestników Jarmarku Świątecznego organizowanego
w Pucku w dniach 9 – 10 grudnia 2017 roku na Starym Rynku. Organizatorem Jarmarku jest Urząd
Miasta Puck („Organizator”).
§2
Jarmark jest organizowany w dniach 9 – 10 grudnia 2017 roku na Starym Rynku, w godzinach: sobota
11:00-20:00, niedziela: od 11:00 do 17:00 (godziny mogą ulec drobnej zmianie) Ewentualne
wcześniejsze rozpoczęcie działalności handlowej lub późniejsze jej zakończenie wymaga
wcześniejszego uzgodnienia z Organizatorem.
§3
1. Każdy przedsiębiorca (wystawca) zainteresowany udziałem w Jarmarku powinien najpóźniej do
dnia 1 grudnia 2017 przesłać kartę zgłoszenia na adres: Urząd Miasta Puck, ul. 1 Maja 13, 84-100
Puck z dopiskiem „Jarmark Świąteczny”, złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Puck
(pok. 114), lub przesłać zeskanowany dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
e-mail: promocja@miastopuck.pl. Przesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją
postanowień Regulaminu Jarmarku.
2. Przesłana do Organizatora Karta Zgłoszenia nie uprawnia do udziału w Jarmarku. O przyjęciu
przedsiębiorcy (wystawcy) do udziału w Jarmarku decyduje Organizator, biorąc pod uwagę
oferowane do sprzedaży produkty zgodne z charakterem i celem Jarmarku. Przyjęcie do udziału w
Jarmarku zostaje potwierdzone przez Organizatora wydaniem Potwierdzenia Udziału.
3. W trakcie Jarmarku preferowana będzie sprzedaż produktów o charakterze świątecznym,
regionalnym oraz wyrobów rękodzieła artystycznego takich jak:
- Ceramika,
- Biżuteria,
- Koronka, galanteria skórzana,
- Wyroby regionalne z wikliny, siana, drewna, itp. ,
- Zabawki,
- Kosmetyki,
- Gastronomia w tym: grzane piwo, miody pitne, nalewki, soki, itp.,
- Artykuły świąteczne w tym ozdoby choinkowe,
- Artykuły spożywcze: słodycze, drobne przekąski, potrawy i wyroby regionalne (bigos, placki, chleb,
pierogi, szynki wędzone, sery itp.) ,
- Drzewka choinkowe,
- Inny asortyment zatwierdzony przez Organizatora.
§4
1. Uczestnik musi przygotować własne Stoisko do handlu najpóźniej do 15 minut przed planowaną
godziną rozpoczęcia Jarmarku (ewentualna zmiana czasu wymaga wcześniejszego uzgodnienia z
Organizatorem).
2. Wybór lokalizacji Stoiska handlowego przydzielanego Uczestnikowi leży po stronie Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wielkości powierzchni handlowej stoiska Uczestnika.
3. Działalność handlowa Uczestnika może być prowadzona wyłącznie w ramach posiadanego Stoiska
w godzinach wskazanych w § 2. Rodzaj oferowanych na Stoisku produktów musi być zgodny ze
wskazanym w Karcie Zgłoszenia.

4. Organizacja, przystrojenie świąteczne stoiska handlowego leży po stronie Uczestnika.
5. Przydzielenie Uczestnikowi miejsca na Stoisko handlowe nastąpi w dniu Jarmarku 09.12.2016 r. na
Starym Rynku w godz. od 10:00 do 12:00 przez Organizatora (ewentualne zmiany po wcześniejszym
uzgodnieniu z Organizatorem).
6. Od Uczestnika nie pobiera się opłaty za udział w Jarmarku.
§5
Uczestnik zobowiązany jest do:
- prowadzenia Stoiska handlowego przez wszystkie dni wskazane w § 2.,
- utrzymania porządku na Stoisku oraz w jego bezpośrednim otoczeniu,
- przebywania lub pozostawienia osoby odpowiedzialnej na Stoisku w godzinach trwania Jarmarku,
- przestrzegania bezwzględnie obowiązujących przepisów regulujących sprzedaż oferowanych
produktów oraz stosowanie urządzeń pomiarowych dopuszczonych do obrotu.
§6
Uczestnikowi zabrania się:
- prowadzenia działalności na terenie Jarmarku, naruszającej porządek i spokój publiczny, dobre
obyczaje i uczucia religijne,
- udostępniania przydzielonego miejsca na Stoisko osobom trzecim bez zgody Organizatora,
- sprzedaży podróbek produktów oraz produktów, na które Uczestnik nie posiada zezwoleń,
§7
Kwestie natury formalno-prawnej związane ze sprzedażą produktów, tj. zezwolenia, koncesje,
licencje, podatki leżą wyłącznie po stronie Uczestnika.
§8
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
- produkty wystawione na Stoisku handlowym,
- za szkody/uszkodzenia powstałe w mieniu Uczestnika spowodowane kradzieżą oraz zdarzeniami
losowymi takimi jak wichura, deszcze itp.
2. Organizator nie zapewnia ochrony stoiska poza godzinami jarmarku, asortyment zabezpiecza
Uczestnik.
§9
1. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z Jarmarku, Organizator jest uprawniony do przekazania
miejsca na Stoisko handlowe na rzecz innego zainteresowanego przedsiębiorcy lub Uczestnika.
2. Nie przestrzeganie niniejszego Regulaminu stanowić będzie podstawę do żądania
natychmiastowego opuszczenia Jarmarku.
§ 10
1. Celem zachowania porządku oraz prawidłowej organizacji Jarmarku Uczestnicy są zobowiązani do
stosowania się do poleceń porządkowych Organizatora Jarmarku.
2. Podczas trwania Jarmarku w sprawach organizacyjnych i porządkowych decyzje podejmuje
organizator Jarmarku.

