Załącznik
do Zarządzenia Prezydenta Miasta
nr 332/09/2014

Regulamin Jarmarku Bożonarodzeniowego 2014
1. Termin Jarmarku Bożonarodzeniowego, zwanego w dalszej części Regulaminu
„Jarmarkiem”, w roku 2014 wyznacza się na dni 19-21.12.2014 r., w godzinach 10.00
– 20.00
2. Organizatorem Jarmarku jest Urząd Miejski w Tczewie we współpracy ze Zakładem
Usług Komunalnych, Fabryką Sztuk. Osoby odpowiedzialne za organizację Jarmarku
wskazuje Prezydent Miasta.
3. Miejscem odbywania się Jarmarku jest plac Hallera w Tczewie.
4. Każdemu wystawcy miejsce do handlowania zostanie przypisane przez Organizatora
przed datą rozpoczęcia Jarmarku i dokładnie wskazane w dniu jego rozpoczęcia.
5. Podczas
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bożonarodzeniowymi, np. wyroby cukiernicze, orzechy, bakalie, słodycze, ozdoby
świąteczne, wyroby pamiątkarskie, usługi gastronomiczne w postaci małych
poczęstunków, grzane wino i piwo, kawa, herbata. Organizator zastrzega sobie
prawo wyboru asortymentu zgodnego z charakterem Jarmarku.
6. Handel odbywa się wyłącznie w domkach wystawienniczych przygotowanych i
udostępnionych przez Organizatora. Zabrania się wystawiania samodzielnych stoisk.
Wyjątek stanowi stoisko z choinkami (żywymi lub sztucznymi), których sprzedaż
odbywa się w wyznaczonym przez Organizatora miejscu.
7. Nie dopuszcza się handlu towarami, które stanowić mogą zagrożenie dla zdrowia i
życia.
8. Stoiska oraz punkty gastronomiczno – handlowe powinny być wyposażone,
indywidualnie przez najmujących, w podręczny sprzęt gaśniczy.
9. Podczas trwania Jarmarku, i po jego zakończeniu, wystawcy zobowiązani są do
utrzymania czystości.
10. Kwestie sporne wynikające z uczestnictwa w Jarmarku rozstrzyga Organizator.
11. Osoby zainteresowane udziałem w Jarmarku, w charakterze wystawców,
zobowiązane są do wypełnienia „Formularza zgłoszenia”, który dostępny jest do
pobrania na stronie internetowej www.pchlitarg.tczew.pl zakładka Jarmark
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Bożonarodzeniowy lub www.dp.tczew.pl oraz w Urzędzie Miejskim pl. Piłsudskiego 1
w Biurze Obsługi Klienta (parter budynku głównego), Domu Przedsiębiorcy ul.
Obrońców Westerplatte 3 pok. 16.
12. Zgłoszenie uczestnictwa w Jarmarku przyjmowane jest drogą elektroniczną
(info@dp.tczew.pl), pocztową, faksem lub osobiście na adres podany w zgłoszeniu.
13. Organizatorom przysługuje prawo weryfikacji zgłoszeń.
14. O udziale w Jarmarku decyduje kolejność zgłoszeń. O wpisaniu na listę uczestników
Jarmarku zainteresowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem
poczty elektronicznej. Potwierdzeniem otrzymania miejsca na Jarmarku jest
przekazanie wypełnionego zgłoszenia.
15. Najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem Jarmarku uczestnik jest zobowiązany do
podpisania Umowy z Organizatorem. W przeciwnym razie Organizator ma prawo do
usunięcia Uczestnika z listy wystawców.
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w domku/na
stoisku zajmowanym przez Wystawcę.
17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 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. Wystawcy ubezpieczają się
we własnym zakresie i na własny koszt.
18. Regulamin Jarmarku jest dostępny w na stronie internetowej www.pchlitarg.tczew.pl
zakładka Jarmark Bożonarodzeniowy lub www.dp.tczew.pl oraz w Urzędzie Miejskim
pl. Piłsudskiego 1 w Biurze Obsługi Klienta (parter budynku głównego), Domu
Przedsiębiorcy ul. Obrońców Westerplatte 3 pok. 16.

