
REGULAMIN JARMARKU BOŻONARODZENIOWEGO 2022 R. 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Kiermaszu Świątecznego jest Wyszkowski Ośrodek Kultury „Hutnik”, ul. Prosta 7, 

07-200 Wyszków na zlecenie Gminy Wyszków. 

2. Kiermasz odbędzie się w dniu 18 grudnia 2022 r.  na terenie Placu Miejskiego w Wyszkowie 

w godzinach: 11.00 – 18.00  

3. Celem Kiermaszu jest:  

a - promowanie produktów lokalnych,  

b - przybliżenie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia,  

c - propagowanie i ukazanie dorobku artystycznego, samorządów szkolnych oraz twórczości osób 

zajmujących się rękodziełem,  

d - aktywizacja działań grup i podmiotów działających na terenie gminy Wyszków.  

 

§ 2 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Warunkiem uczestnictwa w Kiermaszu jest zgłoszenie udziału.  

2. Zapisy przyjmuje Wyszkowski Ośrodek Kultury „Hutnik”, Wyszków ul. Prosta 7, tel. 29 742 44 48, 

575 064 349 w godzinach pracy Ośrodka.  

3. W Kiermaszu mogą wziąć udział samorządy szkolne, koła gospodyń wiejskich, grupy nieformalne, 

firmy, osoby indywidualne z terenu gminy Wyszków, zwane dalej Uczestnikami.  

4. Organizator dopuszcza możliwość udziału podmiotów z poza terenu gminy Wyszków. 

5. Organizator Jarmarku zapewnia: bezpłatny teren pod stoisko, ciepłe napoje, dostęp do prądu.  

6. Organizator zobowiązuje Uczestników Jarmarku do utrzymywania porządku na stoisku oraz wokół 

niego. Ponadto zabrania się udostępniania stoiska osobom trzecim. 

7. Organizator Jarmarku przydziela Uczestnikom teren pod stoiska na podstawie kolejności zgłoszeń.  

9. Organizator Jarmarku przekaże Uczestnikom teren pod stoiska w dniu imprezy od godz. 9.00. 

10. Po zakończonym Jarmarku Uczestnik zobowiązany jest do przekazania Organizatorowi terenu 

stoiska w takim stanie, w jakim został mu on udostępniony, tj. wysprzątany i oczyszczony z wszelkich 

dekoracji naniesionych przez siebie. 



§ 3 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnicy Jarmarku są zobowiązani do przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym 

Regulaminie oraz aktualnych przepisów prawa odnoszących się do tego typu działalności. 

2. Wszelkie kwestie związane ze sprzedażą produktów, tj. zezwolenia, podatki, koncesje, licencje, 

ubezpieczenia i inne leżą w gestii Uczestników Jarmarku. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wystawiane przedmioty. Wszelką odpowiedzialność 

za dystrybuowanie produktów ponosi Uczestnik Jarmarku. Ponadto Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za uszkodzenia przedmiotów, kradzież oraz za wypadki osób mające miejsce 

w czasie trwania Jarmarku.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygania spraw nieuregulowanych niniejszym 

Regulaminem.  

5.Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany w powyższym Regulaminie, informacje 

o ewentualnych zmianach będą podawane na bieżąco do ogólnej wiadomości. 

6. Regulamin udostępniony jest na stronie internetowej: www.wok-hutnik.pl. 

7. Zgoda na uczestnictwo w Jarmarku wiąże się jednocześnie z akceptacją Regulaminu. 

 

                                                                                                            Organizator 

http://www.wok-hutnik.pl/

