Regulamin Jarmarku Mikołajkowego w Tczewie 2020
I Informacje ogólne
1. Organizatorem Jarmarku Mikołajkowego w Tczewie 2020, zwanego w dalszej części
Jarmarkiem, jest Gmina Miejska Tczew.
2. Prezydent działając w imieniu Gminy Miejskiej Tczew upoważnił Fabrykę Sztuk z siedzibą
w Tczewie przy ul. 30 Stycznia 4, reprezentowaną przez Dyrektor Alicję Gajewską do
organizacji jarmarku, zwłaszcza do wykonywania wszystkich czynności prawnych
i faktycznych związanych z dokonaniem wyboru Wystawców i zawarcia z nimi umów.
3. Termin Jarmarku w roku 2020 wyznacza się na dni 5-6 grudnia w godzinach 10.00 – 18.00.
4. Miejscem odbywania się Jarmarku jest Fabryka Sztuk przy ul. 30 Stycznia 4 (dziedziniec,
parking oraz pomieszczenia w siedzibie głównej).
5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że organizacja Jarmarku
nie leży w interesie publicznym (np. żałoba narodowa, zakaz organizacji imprez, zmiana
lub wprowadzenie nowych przepisów, zaleceń, wytycznych związanych ze stanem epidemii w Polsce), Organizator ma prawo do odwołania Jarmarku w każdej chwili.
6. Regulamin Jarmarku jest dostępny na stronie internetowej www.pchlitarg.tczew.pl
oraz w Fabryce Sztuk, 83-110 Tczew, ul. 30 Stycznia 4, Punkt Obsługi Klienta.
7. We wszystkich kwestiach związanych z Jarmarkiem należy kontaktować się wyłącznie
z Fabryką Sztuk w Tczewie, ul. 30 Stycznia 4 – Małgorzata Kruk, telefon: 607-471-550,
e- mail: pchlitargtczew@gmail.com.
WYSTAWCA
II Zasady uczestnictwa w charakterze Wystawcy
1. Wystawcą może zostać:
•

osoba fizyczna,

•

osoba prawna,

•

organizacja pozarządowa,

•

przedsiębiorca w rozumieniu Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495); w trakcie trwania Jarmarku działalność nie może
być zawieszona.

2. Podczas Jarmarku dopuszcza się handel asortymentem związanym ze świętami Bożego
Narodzenia,
bakaliami,

np.

wyrobami

słodyczami,

piekarniczo-cukierniczymi, wypiekami

kiełbasą,

serem,

ozdobami

świątecznymi,

świątecznymi,
pamiątkami,

rękodziełem, ceramiką artystyczną, biżuterią, wyrobami regionalnymi, stroikami,
choinkami, usługami gastronomicznymi w postaci małych poczęstunków, grzanego wina
i piwa, kawy i herbaty. Organizator zastrzega sobie prawo wyboru asortymentu zgodnego
z charakterem Jarmarku, według jego oceny. Preferowany handel rękodziełem.
3. Nie dopuszcza się handlu towarami, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia.
4. Osoby zainteresowane udziałem w Jarmarku, w charakterze Wystawców, zobowiązane są
do wypełnienia „Formularza zgłoszenia Jarmark Mikołajkowy w Tczewie 2020 WYSTAWCA”, który dostępny jest na stronie internetowej www.pchlitarg.tczew.pl lub
w wersji tradycyjnej (papierowej) w Fabryce Sztuk, 83-110 Tczew, ul. 30 Stycznia 4, Punkt
Obsługi Klienta
5. Zgłoszenia chęci uczestnictwa w Jarmarku przyjmowane są od 15 października do 6
listopada 2020 roku.
6. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji zgłoszeń pod względem formalnym
i w związku z ustaleniami punktu 2 paragrafu II. O wpisaniu na listę uczestników Jarmarku
zainteresowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej, najpóźniej do 12 listopada 2020 roku.
7. Najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem Jarmarku Wystawca jest zobowiązany do podpisania
Umowy z Organizatorem. W przypadku handlu produktami żywnościowymi i usług
gastronomicznych konieczne jest przedłożenie dokumentu o zatwierdzonej działalności
przez państwowy powiatowy inspektor sanitarny/państwowy graniczny inspektor
sanitarny/inspekcję weterynaryjną – dotyczy działalności rejestrowanej i nierejestrowanej.
Ponadto Wystawcy - przedsiębiorcy wypełniają formularz pomocy de minimis. Dokumenty
należy dostarczyć/odesłać na adres: Fabryka Sztuk, ul. 30 Stycznia 4, 83-110 Tczew
z dopiskiem „Jarmark Mikołajkowy w Tczewie 2020”. W przeciwnym razie Organizator
ma prawo do usunięcia Wystawcy z listy Wystawców. Fabryka Sztuk nie udziela pomocy
de minimis.
III Obowiązki i prawa Wystawców
1. Miejsce do handlowania zostanie przypisane każdemu Wystawcy przez Organizatora
przed datą rozpoczęcia Jarmarku i dokładnie wskazane w dniu jego rozpoczęcia.
2. Handel odbywa się w domkach wystawienniczych, które przygotowuje i udostępnia
nieodpłatnie Organizator. Istnieje możliwość wystawienia własnych stanowisk, za zgodą
Organizatora.
3. Wystawcy są zobligowani do samodzielnego wyposażenia stanowiska w podręczny sprzęt
gaśniczy.

4. Wszelkie kwestie związane ze sprzedażą produktów, tj. zezwolenia, podatki, koncesje,
licencje, ubezpieczenia i inne leżą w gestii Wystawcy.
5. Wystawcy mogą ubezpieczyć się we własnym zakresie i na własny koszt.
6. Wystawca jest zobligowany do:
•

prowadzenia handlu 5 i 6 grudnia 2020 r. w godz. 10.00-18.00 (za zgodą Organizatora
może to być 5 lub 6 grudnia 2020 r. w godz. 10.00-18.00),

•

jeśli Wystawca nie może sprzedawać samodzielnie podczas Jarmarku, zobligowany jest
do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej na stanowisku w godzinach trwania Jarmarku,
zwanej dalej Sprzedawcą,

•

utrzymania czystości na stanowisku i wokół niego zarówno podczas trwania Jarmarku,
jak i po jego zakończeniu,

•

zwrotu stanowiska w takim stanie, w jakim zostało ono udostępnione,

•

stosowania się do zasad sanitarnych przez Wystawcę/Sprzedawcę (obowiązek
zasłaniania nosa i ust własną maseczką lub przyłbicą, dezynfekcja rąk przy użyciu
własnego środka dezynfekcyjnego, stosowanie rękawiczek ochronnych, zapewnienie
rękawiczek ochronnych sobie oraz klientom, oddzielenie stoisk z żywnością od
odwiedzających za pomocą przegrody np. z pleksi, sprzedaż żywności tylko na wynos).

7. Wystawca/Sprzedawca podczas jarmarku musi być zdrowy, bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną, tj. kaszel, gorączka, duszności, osłabienie, katar, nagła
utrata węchu/smaku, objawy zapalenia spojówek, biegunka, wymioty, ból gardła.
8. Nie wolno brać udziału w jarmarku, jeżeli w domu Wystawcy/ Sprzedawcy przebywa osoba
zakażona koronawirusem SARS-CoV-2, na kwarantannie lub w izolacji domowej albo
Wystawca/Sprzedawca miał w ciągu ostatnich 2 tygodni od terminu Jarmarku świadomy
kontakt z ww. osobą. Wystawca/Sprzedawca nie może być na kwarantannie, w izolacji
domowej, pod nadzorem epidemiologicznym.
9. W dniu Jarmarku Wystawca/Sprzedawca wyraża zgodę na bezdotykowy pomiar
temperatury oraz składa oświadczenie o stanie zdrowia (załącznik nr 1). W przypadku
temperatury pow. 37,5 st. C lub negatywnego oświadczenia o stanie zdrowia zobowiązuje
się do rezygnacji z udziału w Jarmarku.
10. W przypadku stwierdzenia u Wystawcy/Sprzedawcy objawów sugerujących chorobę
zakaźną, pracownik Fabryki Sztuk ma obowiązek odizolowania ww. osoby oraz zgłoszenia
tej okoliczności właściwym służbom sanitarnym.

UCZESTNICY - GOŚCIE
IV Zasady uczestnictwa w charakterze gościa
1. Uczestnikiem – gościem mogą zostać dzieci i osoby dorosłe, zwani dalej uczestnikiem.
2. Dzieci uczestniczą w Jarmarku razem z opiekunem.
3. Uczestnik musi być zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, tj.
kaszel, gorączka, duszności, osłabienie, katar, nagła utrata węchu/smaku, objawy zapalenia
spojówek, biegunka, wymioty, ból gardła. W przypadku wystąpienia ww. objawów, które
mogły nastąpić w okresie pomiędzy datą złożenia zgłoszenia a terminem Jarmarku, Uczestnik
zobowiązuje się do rezygnacji z Jarmarku.
4. Nie wolno brać udziału w Jarmarku, jeżeli w domu Uczestnika przebywa osoba zakażona
koronawirusem SARS-CoV-2, na kwarantannie lub w izolacji domowej albo Uczestnik miał w
ciągu ostatnich 2 tygodni od terminu Jarmarku świadomy kontakt z ww. osobą. Uczestnik nie
może być na kwarantannie, w izolacji domowej, pod nadzorem epidemiologicznym.
W przypadku zmiany ww. sytuacji, która mogła nastąpić w okresie pomiędzy datą złożenia
zgłoszenia a terminem Jarmarku, Uczestnik zobowiązuje się do rezygnacji z Jarmarku.
5. Warunkiem, aby zostać Uczestnikiem jest: zapoznanie się przez uczestnika z Regulaminem
Jarmarku oraz wypełnienie „Formularza zgłoszenia Jarmark Mikołajkowy w Tczewie 2020 –
UCZESTNIK GOŚĆ”, który dostępny jest na stronie internetowej www.fabrykasztuk.tczew.pl
lub w wersji papierowej w Fabryce Sztuk, 83-110 Tczew, ul. 30 Stycznia 4, punkt obsługi
klienta.
6. Uczestnictwo dzieci w mikołajkowych warsztatach plastycznych wymaga odrębnego
zgłoszenia.
7. Termin przyjmowania zgłoszeń do dnia Jarmarku włącznie.
8. Złożenie zgłoszenia nie jest równoznaczne z przyjęciem uczestnika na Jarmark.
9. O przyjęciu na Jarmark decyduje kolejność zgłoszeń.
10. Każda osoba dokonująca zgłoszenia otrzyma potwierdzenie zakwalifikowania się na
Jarmark.
11.

Rezygnacja

z

Jarmarku

promocja@fabrykasztuk.tczew.pl

przyjmowana

jest

drogą

mailową:

V Organizacja Jarmarku dla gości
1. Liczba miejsc jest ograniczona dla uczestników Jarmarku:
•

dziedziniec z parkingiem – 90 osób jednocześnie,

•

chata św. Mikołaja – 3 osoby jednocześnie

•

sala warsztatowa nr 1 – 10 osób jednocześnie,

•

sala warsztatowa nr 2 – 22 osób jednocześnie

2. Uczestnik w dniu Jarmarku zgłasza się do jednego z punktów rejestracji w celu potwierdzenia uczestnictwa, otrzymania identyfikatora oraz zmierzenia temperatury ciała.
3. Uczestnik musi stosować się do poleceń pracowników Fabryki Sztuk i Służb Porządkowych, również tych dotyczących reżimu sanitarnego (np. zgoda na bezdotykowy pomiar
temperatury, także dziecka i osoby, nad którą sprawuje się opiekę, dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu min. 1,5 m, zakaz swobodnego poruszania się pomiędzy stanowiskami
pracy, wymieniania się przyborami pomiędzy uczestnikami, konieczność zasłaniania nosa
i ust, zajmowanie wyznaczonych miejsc w określonych przypadkach, np. warsztatów). Obowiązek zachowania odpowiedniego dystansu nie dotyczy osób wspólnie zamieszkujących
lub gospodarujących, osoby, która przyszła z dzieckiem poniżej 13. roku życia, osoby, która
towarzyszy osobie z niepełnosprawnością lub osobie, która ze względu na stan zdrowia nie
może poruszać się samodzielnie.
4. Zakaz uczestnictwa w Jarmarku dotyczy:
•

osób wnoszących środki odurzające, napoje alkoholowe, substancje psychotropowe,

broń, wyroby pirotechniczne lub wybuchowe, ewentualnie inne niebezpieczne przedmioty lub
narzędzia,
•

osób zachowujących się agresywnie, będących pod wpływem alkoholu lub środków

odurzających, stwarzających zagrożenie dla innych osób albo niestosujących się do zapisu
niniejszego Regulaminu.
5. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na terenie Jarmarku
powinny:
•

natychmiast powiadomić Służby Porządkowe,

•

unikać paniki,

•

stosować się do poleceń Służb Porządkowych i komunikatów,

•

kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznaczonymi drogami,

•

nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.

6. W przypadku stwierdzenia u uczestnika objawów sugerujących chorobę zakaźną,
pracownik Fabryki Sztuk ma obowiązek odizolowania tej osoby oraz zgłoszenia tej
okoliczności właściwym służbom sanitarnym.
VI Informacje związane z ochroną danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Wystawcy/Sprzedawcy i Uczestnika jest Fabryka
Sztuk, 83-110 Tczew, ul. 30 Stycznia 4.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Adrianą Głuchowską inspektor@um.tczew.pl.
3. Dane osobowe Wystawcy/Sprzedawcy i Uczestnika przetwarzane będą w celach
organizacji Jarmarku.
4. Odbiorcami danych osobowych Wystawcy/Sprzedawcy i Uczestnika będą wyłącznie
podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
w tym m.in. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tczewie.
5. Wystawca/Sprzedawca i Uczestnik posiada prawo do żądania od administratora dostępu do
danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
6. Wystawca/Sprzedawca i Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Dane

Wystawcy/Sprzedawcy

i

Uczestnika

nie

będą

przetwarzane

w

sposób

zautomatyzowany w formie profilowania.
8. Podanie

danych

osobowych

umożliwiających

identyfikację

Uczestnika,

Wystawcy/Sprzedawcy jest obowiązkiem wynikającym z przepisu prawa; jeśli
administrator nie będzie posiadał tych danych, nie będzie możliwe zrealizowanie celu
przetwarzania.
9. Wystawca/Sprzedawca i Uczestnik wysyłając formularz zgłoszenia, w szczególności
oświadcza, że:
a) przyjmuje do wiadomości, iż administratorem jego danych osobowych i dziecka
(w przypadku osób niepełnoletnich - uczestników) jest Fabryka Sztuk, 83-110 Tczew, ul. 30
Stycznia 4,
b) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacji Jarmarku,
c) zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki przewidziane w regulaminie Jarmarku.

VII Postanowienia końcowe
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
•

rzeczy pozostawione na stanowisku sprzedaży zajmowanym przez Wystawcę,

•

wypadki osób i uszkodzenia towaru przed, po i w czasie trwania Jarmarku jak również
za szkody spowodowane kradzieżą, ogniem, wichurą, uderzeniem pioruna, eksplozją,
zalaniem wodą, przerwą w dostawie prądu, wody i innymi przyczynami losowymi,

•

wyniki finansowe sprzedaży podczas trwania Jarmarku,

•

straty finansowe spowodowane odwołaniem Jarmarku.

2. Uczestnik, Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania
powodujące naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu, skutkujące powstaniem
szkody u Organizatora oraz osób trzecich.
3. Kwestie sporne wynikające z uczestnictwa w Jarmarku rozstrzyga Organizator.
4. Wykonywanie postanowień ww. Regulaminu powierza się Organizatorowi, który
współpracuje z Zakładem Usług Komunalnych w Tczewie, jak również Strażą Miejską
i Policją.

