REGULAMIN
JARMARK BOśONARODZENIOWY 2013r.
§ 1.
Jarmark BoŜonarodzeniowy w Rzeszowie, zwany dalej „Jarmarkiem” jest imprezą wystawienniczo –
handlową dla wytwórców regionalnych wyrobów i przedmiotów uŜytkowych oraz artystycznych
i naturalnych produktów spoŜywczych a takŜe dla sprzedawców asortymentu o charakterze świątecznym
(np. ozdób choinkowych, świec, opłatków itp.).
§ 2.
Jarmarki organizowane w miesiącu grudniu 2013 odbędzie się w dniach:
1. od 14 do 15 grudnia 2013r. (Millenium Hall):
•
14.12 (sobota) od 10.00 do 21.00
•
15.12 (niedziela) 10.00 do 20.00
2. 21 grudnia 2013r. (Agrohurt S.A.):
•
21.12 (sobota) od 7.00 do 12.00
3. od 21 do 22 grudnia 2013r. (Millenium Hall):
•
21.12 (sobota) od 10.00 do 21.00
•
22.12 (niedziela) 10.00 do 20.00
Przybycie na jarmark na godzinę 7:15.
1.
2.

§ 3.
Osoba, bądź firma chcąca wystawiać swoje produkty, zobowiązana jest do przesłania wypełnionej Karty
Zgłoszenia Wystawcy dostępnej na stronie internetowej IMPRESARIAT RZESZÓW, pod adresem
www.impresariatrzeszow.pl
Kartę naleŜy przesłać najpóźniej do dnia 04 grudnia 2013r.:
a. korespondencyjnie na adres:
IMPRESARIAT RZESZÓW
ul. Rynek 17
35 - 064 Rzeszów
b. e-mailem: info@impresariat.info (tylko w przypadku zeskanowania wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA
WYSTAWCY)

3.

O moŜliwości wystawienia danego stoiska decyduje Organizator Jarmarku, który zastrzega sobie prawo do
odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

4.

Preferowane będą stoiska o charakterze świątecznym, w których prowadzona będzie sprzedaŜ m.in. takiego
asortymentu jak:
• ceramika ręcznie malowana, uŜytkowa, dekoracyjna
• zabawki ręcznie robione, rzeźbione
• dzbany, wazy, kubki i inne naczynia
• wyroby regionalne, w tym: góralskie,
• bombki, łańcuchy, oświetlenie i inne ozdoby choinkowe,
• stroiki, świece, opłatki,
• choinki (zarówno Ŝywe, jak i sztuczne),
• pamiątki, ozdoby, rękodzieło,
• galanteria skórzana,
• biŜuteria,
• artykuły spoŜywcze w tym: potrawy tradycyjne, pierniki, keksy, babki, ciasteczka kruche, sękacze, itp.),
• gastronomia w tym: miód, nalewki, soki, itp.
• inny asortyment zaakceptowany przez Organizatora.

5.

Stoiska będą udostępniane odpłatnie ok. 2mb. Organizator zapewnia pojedynczy stół. Wystawca sprzęt
potrzebny do ekspozycji.
Organizator zapewnia dostęp do prądu w razie takiej potrzeby po wcześniejszym zgłoszeniu przez
Wystawcę,

6.

§ 4.
Wystawcy zabrania się:
1. prowadzenia działalności na terenie Jarmarku, naruszającej dobre obyczaje, godność i uczucia religijne,
2. udostępniania miejsca wystawienniczego osobom trzecim, pod rygorem natychmiastowego nakazu
opuszczenia terenu Jarmarku,
3. obudowywania i plakatowania powierzchni wystawienniczych,
4. sprzedaŜy podróbek produktów oraz produktów, na które Wystawca nie posiada licencji,

§ 5.
Wystawca jest zobligowany do:
1. przebywania lub pozostawienia osoby odpowiedzialnej na stoisku w godzinach trwania Jarmarku,
2. utrzymywania porządku na stoisku i wokół niego w trakcie trwania Jarmarku,
3. uiszczenia opłaty za udostępnienie miejsca wystawienniczego.
4. uczestnictwa w Jarmarku w pełnych godzinach jego trwania, bez moŜliwości wcześniejszego składania
stoiska wystawienniczego i opuszczenia miejsca Jarmarku

1.
2.

§ 6.
Uczestnicy Jarmarku są zobowiązani do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz poleceń
porządkowych obsługi Jarmarku.
Potwierdzeniem przyjęcia zobowiązania jest złoŜenie podpisu na KARCIE ZGŁOSZENIA WYSTAWCY.

§ 7.
Podczas trwania Jarmarku w sprawach organizacyjnych i porządkowych decydują polecenia i rozstrzygnięcia
Kierownika Jarmarku.
§ 8.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub straty eksponatów, a takŜe wypadki losowe
uczestników Jarmarku zaistniałe podczas jego trwania.

