Regulamin uczestnictwa w jarmarku podczas imprezy
plenerowej pt. „Chłopskie wesele z Okrasą”
Czarże, 2 czerwca 2018 r.

1. Impreza nosi nazwę: „Chłopskie wesele z Okrasą”, w dalszej części wymieniany
jako Impreza .
2. Organizatorem

Imprezy

jest:

Lokalna

Grupa

Działania

„Zakole

Dolnej

Wisły”

z siedzibą w Kijewie Królewskim, ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie
3. Impreza odbędzie się w miejscowości Czarże, ul Żwirowa 13 w dniu 2 czerwca 2018 roku,
4. Impreza ma charakter promocyjny.
5. „Chłopskie wesele z Okrasą” jest imprezą skierowaną do mieszkańców naszego regionu,
a także wszystkich

miłośników tradycyjnej kuchni oraz rękodzieła. Udział w Imprezie

w charakterze wystawcy podczas towarzyszącego jej jarmarku jest nieodpłatny.
6. Każdy wytwórca produktów naturalnych, swojskich i regionalnych oraz rękodzieła może wziąć
udział w jarmarku towarzyszącemu Imprezie w charakterze Wystawcy po uprzedniej akceptacji
organizatora.
7. Organizator nieodpłatnie udostępnia wszystkim Wystawcom miejsce na terenie Imprezy
w godz. 10.00-19.00, przy czym gotowość stoiska do udziału w Imprezie określa się najpóźniej
na godzinę 12.30.
8. Pojazdy Wystawców nie mogą być zaparkowana w miejscu wyznaczonym dla stosik
wystawienniczych na placu Imprezy. Najpóźniej do godziny 12.30 należy przepakować pojazdy
na wyznaczone miejsca parkingowe.
9. Namioty oraz wyposażenie ( w tym stoły i krzesła) wszyscy Wystawcy zapewniają sobie we
własnym zakresie. Nie dopuszcza się możliwości korzystania na stoiskach wystawienniczych z
ław, stołów i krzeseł przygotowanych przez Organizatora dla uczestników Imprezy.
10. Organizator w miarę swoich możliwości zapewnia Wystawcom podłączenie prądu oraz obsługę
techniczną. Przedłużacze Wystawcy zapewniają sobie we własnym zakresie. Koszt przyłącza
do prądu wynosi 50 zł brutto za 1 urządzenie, płatne w dniu imprezy, niezwłocznie po
rozstawieniu stoiska u Organizatora.
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11. Przyjazd na koszt własny Wystawcy - Organizator nie zwraca Wystawcy kosztów transportu.
12. Sprzedawane i wystawiane produkty powinny nawiązywać do tradycji kulinarnych
i rękodzielniczych województwa kujawsko-pomorskiego.
13. Wystawca zobowiązany jest do zapewnienie właściwych warunków higieniczno-sanitarnych
na swoim stoisku.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za formę rozliczenia Wystawcy z Urzędem
Skarbowym i innymi instytucjami – sprzedaż na własną odpowiedzialność.
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość produktów prezentowanych przez
Wystawców.
16. Nie dopuszcza się do udziału wyrobów takich jak: firany, odzież itp. Niedostosowanie się do
tego zalecenia poskutkuje usunięciem stoiska terenu Imprezy,
17. Warunkiem uczestnictwa w jarmarku podczas Imprezy jest dostarczenie osobiście lub pocztą
tradycyjną rzetelnie wypełnionej oraz czytelnie podpisanej Karty Zgłoszenia do dnia 28 maja
2018 r.. na adres:
Lokalna Grupa Działania
„Zakole Dolnej Wisły”
ul. Chełmińska 7b
86-253 Kijewo Królewskie
Tel. 56 676 44 36 / 605889578
Organizatorzy

2

