
Regulamin Jarmarku z Tradycją
12 – 13 grudnia 2020 r.

I. Zasady ogólne

1. Organizatorem Jarmarku odbywającego się w terminie : 12- 13 grudnia 2020r. na terenie 
Pl. B. Hoffa i terenach przyległych, jest Wiślańskie Centrum Kultury, Pl. B. Hoffa 3a, 43-460 
Wisła, e-mail: kultura@wisla.pl, tel. 602 177 262.

2. Główną część Jarmarku stanowi ekspozycja stoisk producentów artykułów świątecznych, 
regionalnych, lokalnych, zielarstwa, produktów wytworzonych zgodnie z zasadami ekologii, a
także rękodzieła artystycznego i wytworów rzemiosła. W ramach Jarmarku możliwe jest 
również wystawianie stoisk promocyjnych, informacyjnych innych firm.
 
3. Organizator ma prawo odmówić wynajęcia stoiska wystawcy, którego ofertę uważa za 
niezgodną z głównymi założeniami idei. Wystawcy zobowiązują się również do uszanowania 
charakteru uroczystości i miejsca, poprzez nie wystawianie towarów sprzecznych ze 
specyfiką Organizatora, odpowiednią aranżację stoiska i akcje promocyjne. Wystawcy 
zobowiązują się również do usunięcia tych elementów ze swej oferty, które Organizator uzna
za niemożliwe do pogodzenia z charakterem Jarmarku z Tradycją.

4.  Z  uwagi  na  publiczny  charakter  imprezy  Organizator zastrzega  sobie  prawo  do
wykonywania  podczas  Jarmarku  zdjęć  grupowych,  fotorelacji  i  filmików,  których
rozpowszechnianie - zgodnie art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1231) - nie wymaga wyrażenia zgody
przez osoby biorące udział w imprezie.

Grupowe zdjęcia, fotorelacje i filmiki mogą być publikowane na stronie internetowej miasta
Wisła (www.wisla.pl) oraz w innych mediach (prasa lokalna – Echo Wisły, profil Miasta Wisła
i Wiślańskiego Centrum Kultury w mediach społecznościowych).

W szczególnych przypadkach publikowanie zdjęć pojedynczych osób w celach opisanych 
powyżej jest możliwe po uzyskaniu ich pisemnej zgody. 

5. O zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących praw osobom, 
których dane dotyczą, zgodnie z art. 13 ust. 1−2 oraz art. 26 ust. 2 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 
119, s. 1) – zwanego „RODO”, Organizator informuje poprzez udostępnienia informacji na 
ten temat stanowiącej załącznik do karty zgłoszenia.



II. Warunki udziału

1. W Jarmarku – w charakterze Wystawcy – mogą brać udział osoby prowadzące działalność
gospodarczą, firmy oraz osoby zrzeszone, twórcy ludowi, koła gospodyń wiejskich, 
przedstawiciele instytucji oświatowych itp.

2. Warunkiem udziału jest zgłoszenie chęci uczestnictwa w Jarmarku z Tradycją do 27 
listopada 2020r., zaakceptowanie przez organizatora asortymentu wystawcy, pisemne 
potwierdzenie zapoznania się oraz bezwzględne przestrzeganie regulaminu. Zgłoszenia 
należy dokonać poprzez wypełnienie karty zgłoszenia, stanowiącej załącznik do niniejszego 
regulaminu, umieszczonej na stronie www.wisla.pl, w kalendarzu imprez w zapowiedzi 
wydarzenia pod nazwą “Jarmark z Tradycją” w dniach 12-13 grudnia 2020r. Wszelkie 
dodatkowe czynności (w szczególności związane z procedurą odwoławczą
 i rezygnacją) wymagają formy pisemnej.

3. Zgłaszający deklaruje asortyment przeznaczony do prezentacji, sprzedaży czy degustacji. 
Zabronione jest przedstawianie na stoisku – w jakimkolwiek celu – produktów innych niż 
zgłoszone. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykluczenia grupy produktów z oferty 
Wystawcy.

4. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy zgody na udział w Jarmarku bez 
podawania przyczyn.

5. Wystawiający otrzyma od Organizatora potwierdzenie uczestnictwa w formie telefonicznej,
pisemnej lub mailowej.

III. Zasady wystawiania

1. Wystawiający nie może bez zgody Organizatora odstąpić lub udostępnić całego 
lub części stoiska innym wystawiającym. Możliwe jest jednak grupowe zgłoszenie 
udziału w Jarmarku poprzez wspólne wynajęcie jednego stoiska. O szczegółach 
decydują Organizatorzy.

2. Stoiska oraz energię elektryczną wg zgłoszonego i zaakceptowanego przez organizatora 
zapotrzebowania zapewniają organizatorzy.

3. Udostępnienie stoiska w ramach prowadzonego Jarmarku z Tradycją w dniach 12 – 13 
grudnia 2020r. jest bezpłatne.

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyznaczania konkretnych miejsc określonym 
wystawcom, zgodnie z koncepcją organizacyjną i warunkami technicznymi Jarmarku.



5. Bezwzględnym wymogiem stawianym przez organizatora jest estetyczny wygląd 
stoiska. Wystawiający aranżują stoiska zgodnie z własną koncepcją i na własną 
odpowiedzialność i ryzyko. 
W przypadkach naruszeń zasad współżycia społecznego i bezpieczeństwa innych osób, 
Wystawiający ma obowiązek, na żądanie Organizatorów, do usunięcia lub poprawy 
określonych elementów stoiska.

6. Organizator ma prawo zażądać od wystawcy zanim podejmie decyzje o jego 
uczestnictwie o przykładowe zdjęcie aranżacji własnego stoiska.

7. Możliwe jest prowadzenie przez Wystawców warsztatów podczas Jarmarku. Wystawcy 
chętni do prowadzenia warsztatów podczas trwania Jarmarku, proszeni są o zgłoszenie 
tematu i propozycji zajęć. Preferowana jest tematyka świąteczna ale także regionalna.

8. Ze względu na wymagania PIH, US, PIP, SANEPIDU, BHP, P.POŻ. itp. Instytucji, 
Wystawcy są zobowiązani do posiadania aktualnych badań, zezwoleń, certyfikatów itp.

9. Ze względu na epidemię COVID-19 Wystawcy zobowiązani są do przestrzegania 
obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie i stosowania wszystkich wymaganych 
prawem zaleceń sanitarnych celem zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa.

V. Przepisy organizacyjne
1. Wystawiający otrzyma od organizatora informację o przydzielonym miejscu. Organizator 
ma prawo nie wyrazić zgody na zamiany przydzielonych miejsc, gdy koliduje to z ogólną 
wizją i porządkiem.

2. Dojazd samochodem do stoiska w celu za- i wyładunku oraz transport przedmiotów o 
dużych rozmiarach możliwy będzie wyłącznie poza godzinami otwarcia dla zwiedzających.

3. Obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ PARKOWANIA POJAZDÓW na terenie Jarmarku. 
Parkowanie pojazdów uprawnionych (posiadających specjalne zezwolenia) może odbywać ię
wyłącznie w wyznaczonej strefie.

4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za kradzież mienia wystawców oraz  
iszczenia powstałe w wyniku działania czynników atmosferycznych, przerw w dostawie   du, 
aktów wandalizmu oraz innych przyczyn losowych, niezależnie od podejmowanych  r z 
Organizatorów działań mających na celu zapobieganie i minimalizację powyższych  ag żeń.



5. Zabronione są działania prowadzące do niszczenie elementów wyposażenia stoisk i 
wprowadzające zagrożenie bezpieczeństwa uczestników Jarmarku, szczególnie:

a. podłączania i użytkowania niesprawnych urządzeń elektrycznych;
b. wykonywania prac elektrycznych przez nieuprawnione osoby i bez zgody 

Organizatorów;
c. pozostawiania bez dozoru działających urządzeń, które nie są przeznaczone do 

ciągłej eksploatacji;
d. używania urządzeń gazowych bez szczegółowego uzgodnienia z Organizatorami;
e. używania źródeł otwartego ognia bez szczegółowego uzgodnienia z Organizatorami;
f. wnoszenia, przechowywania, eksponowania materiałów niebezpiecznych;
g. stwarzania zagrożenia pożarowego;
h. blokowania dróg ewakuacyjnych;

6. Wystawiający ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia wyposażenia stoiska, powstałe w 
trakcie trwania Jarmarku z winy Wystawiającego.

7. Za rzeczy własne pozostawione przez Wystawiającego, Organizatorzy nie ponoszą 
odpowiedzialności i elementy te mogą zostać zagospodarowane przez Organizatora bez 
prawa roszczeń ze strony porzucającego mienie.

8. Wystawiający jest zobowiązany pozostawić teren stoiska uporządkowany i czysty.

9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku, gdyby Jarmark nie doszedł do
skutku lub uległ skróceniu z przyczyn niezależnych od Organizatorów, w tym przede 
wszystkim ze względu na obosrzenia wprowadzone przez rząd w związku z epidemią wirusa 
SARS-CoV-2.


