
Załącznik do Zarządzenia Nr 2106/2018 

Prezydenta Miasta Racibórz 

z dnia 4 października 2018 r. 

Regulamin Jarmarku Bożonarodzeniowego - 2018 

 

Niniejszy Regulamin Jarmarku Bożonarodzeniowego - 2018 zwany dalej Regulaminem stanowi 

integralną część umowy i obowiązuje wszystkich uczestników Jarmarku organizowanego przez 

Miasto Racibórz. 

Postanowienia ogólne  

§ 1. 1. Jarmark Bożonarodzeniowy - 2018, jest imprezą wystawienniczo - handlową dla 

wytwórców regionalnych wyrobów użytkowych i artystycznych, naturalnych produktów 

spożywczych, przedmiotów sztuki i innych wyrobów użytkowych. 

2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 

1) „Wystawca" – uczestnik Jarmarku, 

2) „Jarmark" - Jarmark Bożonarodzeniowy - 2018, 

3) „Organizator" – Urząd Miasta Racibórz, 

4) „Zgłaszający"- osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub 

zawodową, 

5) „Domek" - drewniany domek handlowo - wystawienniczy, z którego prowadzona jest sprzedaż 

podczas Jarmarku, 

6) „Karta Zgłoszenia" - dokument na podstawie, którego Wystawca wyraża chęć sprzedaży swojego 

rękodzieła w domku handlowo - wystawienniczym podczas Jarmarku. Karta dostępna jest na 

stronie  www.raciborz.pl, 

7) „Umowa" – dokument określający warunki uczestnictwa w Jarmarku, 

8) „Protokół Odbioru Domku" – dokument na podstawie, którego Wystawcy przekazywany jest 

domek. Dokument obowiązuje również podczas zdawania domku Organizatorowi. 

Zasady udziału 

§ 2. 1. Warunkiem udziału w Jarmarku, w charakterze Wystawcy, jest dostarczenie (nadesłanie) 

wypełnionej Karty Zgłoszenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu wraz 

z wymaganymi zdjęciami do Referatu Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora w Wydziale Rozwoju 

Urzędu Miasta Racibórz. 

2. Kartę Zgłoszenia należy przesłać do dnia 9.11.2018 r. 

3. Samo nadesłanie Karty Zgłoszenia nie jest równoznaczne z przyjęciem osoby zgłaszającej do 

uczestnictwa w Jarmarku. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia do udziału w Jarmarku bez 

podania przyczyny. 

5. Organizator w terminie do dnia 14.11.2018 r. powiadomi wybranych Wystawców w formie 

telefonicznej, pisemnej lub elektronicznej o zakwalifikowaniu się do udziału w Jarmarku oraz prześle 

druk Umowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 2. 

http://www.raciborz.pl/


6. Wystawca zobowiązany jest do podpisania Umowy i jej odesłania w wersji papierowej do dnia 

28.11.2018 r. (liczy się data wpływu do Urzędu) na adres: 

Urząd Miasta Racibórz, Referat Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora, ul. Króla Stefana 

Batorego 6, 47-400 Racibórz 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do przydziału domku i jego położenia według własnego 

uznania. 

8. Domek przeznaczony jest wyłącznie dla Wystawcy, który zawarł umowę z Organizatorem. 

9. Podczas Jarmarku może być prowadzona tylko sprzedaż rękodzieła (np. obrazy, ceramika 

artystyczna, wyroby regionalne w tym góralskie, biżuteria ręcznie robiona, przedmioty drewniane, 

haftowane itp.) oraz artykułów spożywczych – wyrobów cukierniczych, wędlin, chleba, miodu, 

w tym miodu pitnego itp. 

10. Asortyment sprzedawanych artykułów musi być zgodny z podanym w Karcie Zgłoszenia          

i zatwierdzony przez Organizatora. 

11. Wystawca ma obowiązek prowadzić stoisko w godzinach wyznaczonych w Regulaminie bez 

możliwości zamknięcia stoiska przed ustaloną w Regulaminie godziną. 

Opłaty 

§ 3. 1. Warunkiem udziału w Jarmarku zakwalifikowanych Wystawców jest uiszczenie opłaty za 

udostępniony domek według poniższych danych: 

1) ½ domku – 25,00 zł brutto za cały okres trwania Jarmarku, 

2) cały domek – 50,00 zł brutto za cały okres trwania Jarmarku. 

2. Opłatę należy uiścić do dnia 28.11.2018r. (liczy się data wpływu na konto Organizatora) na 

konto: ING BSK SA 78 1050 1070 1000 0004 0003 3692 podając w tytule przelewu – „Jarmark 

2018” 

3. Organizator wystawi fakturę VAT tytułem dokonanej wpłaty. 

4. W przypadku rezygnacji z udziału w Jarmarku opłata nie jest zwracana. 

Zasady prowadzenia handlu 

§ 4. 1. Jarmark zlokalizowany jest na Rynku w Raciborzu. 

2. Działalność handlowa odbywać się będzie w zamykanych domkach w dniach 

6-9.12.2018r. w godzinach od 10:00 do 18:00. 

3. Kontenery na śmieci znajdują się w wyznaczonych miejscach. 

4. Dostawy samochodami mogą odbywać się w godzinach 7:00-9:45; dostawy żywności mogą 

być prowadzone częściej, pod warunkiem uzyskania zgody Organizatora. 

Przekazanie i odbiór domków 

§ 5. 1. Przekazanie domku Wystawcy nastąpi w dniu 6.12.2018 r.  w godz. od 7:30 do 9:00. 

2. Odbiór domku od Wystawcy nastąpi w dniu 9.12.2018 r. od godz. 18:00. 

3. Wystawca przekazuje domek Organizatorowi w takim stanie, w jakim go przejął. Domek musi 

być wysprzątany i oczyszczony z dekoracji umieszczonych przez Wystawcę. 

4. Przejęcie domku przez Wystawcę oraz odbiór domku przez Organizatora nastąpi wyłącznie na 

podstawie podpisania protokołu odbioru domku stanowiącego załącznik do umowy. 



Transport i zaopatrzenie 

§ 6. 1. Wystawca otrzymuje identyfikator (1 szt.), który jest przepustką na wjazd i wyjazd 

samochodem na teren Rynku (jedynie w wyznaczonych godzinach) w trakcie trwania Jarmarku. 

2. Nie dopuszcza się parkowania pojazdów Wystawców przy stanowiskach handlowych                   

w godzinach otwarcia Jarmarku. 

3. Godziny wjazdu pojazdów na teren Jarmarku muszą być bezwzględnie przestrzegane. 

Obowiązki i prawa Wystawców 

§ 7. 1. Wystawca Jarmarku ma obowiązek posiadać przy sobie identyfikator wydany przez 

Organizatora. 

2. Wystawca ma obowiązek utrzymania porządku wewnątrz i na zewnątrz domku. 

3. Nie dopuszcza się ustawienia stoisk własnych Wystawców. 

4. Wystawca prowadzący działalność, na którą wymagane są przewidziane polskim prawem 

zezwolenia lub koncesje zobowiązany jest posiadać aktualne dokumenty zezwalające na prowadzenie 

takiej działalności. 

5. Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących 

wprowadzenia do obrotu handlowego towarów odpowiednio oznakowanych, posługiwania się 

narzędziami pomiarowymi legalizowanymi, przestrzegania terminów przydatności do spożycia 

i higieny obrotu towarów spożywczych przeznaczonych do sprzedaży. 

6. Obowiązuje całkowity zakaz przerabiania konstrukcji domków, wbijania gwoździ i wkrętów 

w płaszczyznę dachu, przytwierdzania na stałe do podłoża itp. 

7. Zabrania się zewnętrznego obudowywania i plakatowania domków. 

8. Wystawca wyposaża domek w regały lub półki we własnym zakresie. 

9. W domku obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. 

10. Wystawca może emitować indywidualną muzykę za zgodą Organizatora. 

11. Każdy Wystawca zobowiązany jest wyposażyć swój punkt handlowy/domek w gaśnicę 

proszkową o poj. 2 kg o symbolu ABC. 

Kary umowne 

§ 8. 1. Organizator zastrzega sobie prawo do naliczania Wystawcom kar umownych w wysokości 

500,00 zł za każde z poniższych naruszeń: 

1) opuszczenie i rezygnacja z handlu w domku w terminach określonych w §4, 

2) prowadzenie sprzedaży w godzinach niezgodnych z Regulaminem, 

3) pozostawianie nieczystości wokół swojego domku, 

4) naruszanie postanowień niniejszego Regulaminu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego za 

powstałe szkody, jeśli ich wysokość przekroczy wartość kar umownych. 

Ubezpieczenie 

§ 9. 1. Wystawca ubezpiecza swoją działalność na własny koszt i ryzyko. 



2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe na osobie lub mieniu 

Wystawcy przed, po i w trakcie Jarmarku. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty spowodowane kradzieżą, ogniem, 

wichurą, deszczem, eksplozją, uderzeniem pioruna i innymi przyczynami losowymi. 

4. Wystawca odpowiada za zaistniałe w domku uszkodzenia w godzinach prowadzenia 

działalności handlowej i jest zobowiązany do pokrycia kosztów naprawy lub zakupu uszkodzonych, 

lub zaginionych elementów domku. 

Postanowienia końcowe 

§ 10. 1. W przypadku nie stosowania się do ustaleń Regulaminu Organizator może usunąć 

Wystawcę z udziału w Jarmarku, rozwiązać umowę i naliczyć karę umowną. 

2. Likwidacja stoisk przed zakończeniem Jarmarku jest zabroniona, chyba, że Organizator 

rozwiązał umowę z Uczestnikiem. 

3. Egzekwowanie Regulaminu powierza się Organizatorowi, który wykonywał będzie swoje 

uprawnienia przy udziale Policji i Straży Miejskiej. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian godzin dostaw towarów, zmian godzin handlu 

oraz terminu funkcjonowania Jarmarku. 

5. Wszystkie odstępstwa od Regulaminu muszą być uzgodnione z Organizatorem i otrzymać jego 

pisemną zgodę. 

6. Wszystkie spory, mogące wyniknąć z braku porozumienia rozstrzygać będzie sąd właściwy dla 

siedziby Organizatora według prawa polskiego. 

7. Podstawą rozstrzygnięcia sporów jest jednolity tekst regulaminu w języku polskim. 

 

Przyjmuję do wiadomości i stosowania (podpisuje Wystawca - osoba odpowiedzialna za 

podpisanie Karty Zgłoszenia)  

Data ......................................                                   ...............................................................                            

Czytelny podpis Wystawcy  

 


