Organizatorzy:

…zaprasza na Jarmark Cudów
Regulamin Wystawcy
„Chrzanolandia zaprasza na…Jarmark Cudów”
Miejsce: Centrum Handlowe MAX w Chrzanowie
Termin: 24÷25 marca 2018 roku w godzinach: 8:00 ÷ 20:00.
1. Postanowienia ogólne
1.1. Wysłanie wypełnionego oraz podpisanego dokumentu o nazwie: Formularz
zgłoszeniowy – organizacja stoiska „Chrzanolandia zaprasza na … Jarmark cudów”
(zwany dalej formularzem) stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu, oznacza automatyczną
akceptację zapisów regulaminu.
2. Warunki udziału w jarmarku
2.1. Wystawcą może być osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nie
mająca osobowości prawnej, której przysługuje zdolność prawna, prezentująca ofertę zgodnie
z zakresem tematycznym imprezy (rzemiosło, rękodzieło, produkty naturalne),
zaakceptowaną przez Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo na Jurze” (zwaną w dalej LGD).
2.2. Zaakceptowany wystawca jest uprawniony i zobowiązany do udziału w wydarzeniu
„Chrzanolandia zaprasza na…Jarmark Cudów” (zwanym w dalej jarmarkiem), na warunkach
określonych regulaminem, wskutek wypełnienia wszystkich rubryk, podpisania i dostarczenia
(osobiste lub przesłanie pocztą) do dnia 15 lutego 2018 roku, przez Wystawcę formularza, z
zastrzeżeniem punktu 2.3. do biura LGD, ul. Focha 3, 32-500 Chrzanów. Dopuszcza się
przesłanie formularza w formie skanu na adres mailowy: biuro@partnerstwonajurze.pl, z
zastrzeżenie ze oryginalny formularz zostanie dostarczony do biura LGD do dnia 23 lutego
2018 roku.
2.3. LGD może odmówić przyjęcia zgłoszenia Wystawcy bez podania przyczyn. W takim
wypadku LGD powiadamia Wystawcę o odmowie przyjęcia zgłoszenia w terminie do 16
marca 2018 roku. Powiadomienie zostanie przesłane pocztą elektroniczną, na adres wskazany
w formularzu.
3. Odstąpienie i rezygnacja z uczestnictwa w jarmarku
3. W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie w terminie krótszym niż 5 dni przed datą
rozpoczęcia jarmarku lub nieobjęcia stoiska przez Wystawcę, LGD wystawi Wystawcy
rachunek na kwotę 500,00 złotych.
4. Stoisko
4.1. Wystawca pokrywa koszt opłaty targowej (około 10,00 zł) zgodnej z przepisami Urzędu
Miejskiego w Chrzanowie - opłata ta nie jest zależna od organizatorów.
4.2. Wystawca nie pokrywa dodatkowych kosztów udziału w imprezie, przy spełnieniu
poniższych warunków:
4.2.1. Obowiązuje zakaz umieszczania na stoisku reklam niezwiązanych z danym Wystawcą.
Reklamy Wystawcy nie mogą być większe niż 1x1 metr
4.2.2. Wystawca jest zobowiązany do zapewnienia wystroju stoiska w formie nawiązującej do
wystawianego rzemiosła (eksponaty nawiązujące do charakteru sprzedawanych rzeczy) lub
nawiązującej do wzornictwa ludowego krakowiaków zachodnich,
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4.2.3. Obsługa ma być ubrana w stroje nawiązujące do strojów ludowych krakowiaków
zachodnich lub do prezentowanego rzemiosła.
4.2.4. Wystawca jest zobowiązany do zapewnienia dostępności stoiska wraz z pełną ofertą
dla Klientów w godzinach od 10:00 do 19:00 dniach trwania jarmarku.
4.2.5. Okresowe zamknięcie stoiska wymaga uzasadnienia i uzyskania akceptacji
pracownika biura LGD.
4.2.6. Wystawca jest zobowiązany do pakowania sprzedawanych produktów w
papierowe szare torebki lub w inny ekologiczny sposób.
4.3. Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania własne, oraz za działania osób,
którymi się posługuje przy uczestnictwie w imprezie, w tym za przestrzeganie przepisów
LGD, p.po. i BHP obowiązujących na terenie na terenie CH MAX.
4.4. LGD zastrzega sobie prawo zmiany przyznanej pierwotnie lokalizacji stoiska.
5. Informacje o wystawcy
5.1. LGD zastrzega sobie prawo do filmowania i fotografowania stoisk oraz do
nieograniczonego wykorzystywania tych materiałów (m.in. powielanie, publikacja,
wielokrotna emisja itp.) do własnych celów informacyjnych, promocyjnych i innych
związanych z działalnością statutową LGD, bez jakichkolwiek zobowiązań wobec
Wystawców lub osób trzecich.
5.2. W przypadku odtwarzania muzyki lub innych materiałów audiowizualnych, Wystawca
zobowiązany jest do uregulowania wszelkich należności związanych z publicznym
odtwarzaniem oraz innymi prawami, zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. Wystawca zobowiązany jest respektować obowiązujące w zakresie ochrony
prawa autorskiego i praw pokrewnych przepisy prawa wspólnotowego Unii Europejskiej i
przepisy prawa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Organizacja jarmarku i przepisy porządkowe
6.1. Wystawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie CH
MAX oraz do przestrzegania przepisów szczegółowych obowiązujących w prowadzonej
działalności gospodarczej oraz okazania - na życzenie LGD - odpowiednich zezwoleń, jeżeli
takie są przewidziane wymogami prawa.
6.2. Wystawca zobowiązany jest do objęcia swojego stoiska i jego zagospodarowania w
sposób gwarantujący jego kompletność i funkcjonowanie między godzinami 10:00÷20:00.
Wystawca może stoisko zagospodarowywać i otworzyć nie wcześniej niż od godziny 8:00.
Wystawca zobowiązany jest do opuszczenia stoiska do godziny 20:30.
6.4. Wystawca zobowiązany jest do usunięcia ze stoiska i terenu pustych opakowań i innych
zbędnych przedmiotów przed rozpoczęciem jarmarku.
6.5 Na stoiskach obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych, e-papierosów i
spożywania alkoholu.
7. Bezpieczeństwo - ubezpieczenie
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7.1. LGD nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody na mieniu i na osobie, w tym w
szczególności za uszkodzenia eksponatów i stoisk przed, po i w trakcie trwania jarmarku, w
tym również za szkody spowodowane przez personel, publiczność i osoby trzecie (np.
kradzieże) oraz spowodowane siłą wyższą jak zamieszki, pożar, uderzenie pioruna, huragan,
powódź, grad, deszcz, niezawinioną przez LGD przerwę w dostawie prądu lub wody itp.
7.2. LGD nie odpowiada za pojazdy, ani inne ruchomości Wystawcy.
7.3. LGD nie odpowiada za szkody powstałe po zakończeniu jarmarku, w przypadku gdy
eksponaty, obudowa urządzenia i inne towary pozostają na terenie CH MAX.
7.4. Wyłączenie odpowiedzialności nie podlega jakimkolwiek ograniczeniom pomimo
podjęcia przez LGD szczególnych środków ochrony.
7.5. Wystawca zobowiązany jest do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej
wynikającej z uczestnictwa w jarmarku, jak również do ubezpieczenia eksponatów i mienia
znajdującego się na stoisku, zarówno na czas jarmarku, jak i na czas montażu i demontażu.
8. Likwidacja
8.1. Niedozwolone jest demontowanie ekspozycji i usuwanie stoiska w godzinach od
10.00 do 20.00.
8.2. Wystawca zobowiązany jest zdemontować ekspozycję, usunąć eksponaty oraz
przywrócić zajmowaną powierzchnię wystawienniczą do pierwotnego stanu, najpóźniej do
godziny 20.30. W przypadku pozostawienia nieuporządkowanej powierzchni LGD zleci
wykonanie prac porządkowych na koszt Wystawcy.
9. Dodatkowe postanowienia
9.1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w
jarmarku zgodnie z postanowieniami regulaminu.
9. 2. Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich
danych i ich poprawiania w siedzibie LGD „Partnerstwo na Jurze” oraz odwołania zgody na
ich przetwarzanie w każdym czasie.
9. 3. Wystawcy wyrażają zgodę na przetwarzanie przez LGD ich danych osobowych zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z
2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) do celów związanych z organizacją, promocją i
informacją o jarmarku.
9. 4. Wystawcy poprzez podpisanie formularza i zaakceptowanie regulaminu wyrażają
zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo ich
wizerunku. Wystawcy udzielają LGD niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo
licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:
9.4.1. utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w
dowolnej formie,
9.4.2. wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
9.4.3. zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
9.4.4. publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a
także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym,
9.4.5. zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i
bilbordach,
9.4.6. emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych, do własnych celów informacyjnych,
promocyjnych i innych związanych z działalnością statutową LGD.
3

Organizatorzy:

…zaprasza na Jarmark Cudów
10. Postanowienia końcowe
10.1. Wystawca biorący udział w jarmarku zobowiązani są do stosowania obowiązujących
przepisów i przestrzegania regulaminu, oraz regulaminów obowiązujących w CH MAX, w
którym odbywa się jarmark. Wystawca nieprzestrzegający warunków regulaminu ponosi
odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez LGD lub osoby trzecie.
10.2. W przypadku okoliczności od niego niezależnych LGD zastrzega sobie prawo do
odwołania, skrócenia, odłożenia lub częściowego zamknięcia jarmarku.
10.3. W przypadkach określonych w pkt. 10.2, Wystawcy nie przysługuje prawo do
jakiegokolwiek odszkodowania.
10.4. Przyjęcie i bezwarunkowa akceptacja warunków regulaminu następuje z chwilą złożenia
przez Wystawcę formularza.
10.5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 30-01-2018 roku.
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