
           JARMAR BOŻONARODZENIOWY 

       Przelewice, 13.12.2020r. 

 

REGULAMIN 

1. Jarmark Bożonarodzeniowy odbędzie się 13 grudnia 2020r. na Placu przed Gminą w godzinach 13.00 

– 17.00 

2. Organizatorem Jarmarku jest Urząd Gminy Przelewice, Przelewice 75, 74-210 Przelewice, 

www.przelewice.pl, Współorganizatorem: Biblioteka – Gminne Centrum Kultury, Przelewice 63A, 74-

210 Przelewice, www.ok.przelewice.pl  

3. Jarmark Bożonarodzeniowy jest imprezą wystawienniczo – handlową wyrobów i produktów 

wyłącznie o tematyce bożonarodzeniowej. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia 

propozycji asortymentu niezgodnego z charakterem Jarmarku. 

4. Warunkiem udziału w Jarmarku jest dostarczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, oraz  

wypełnionej karty zgłoszenia w kopercie z dopiskiem „Jarmark Bożonarodzeniowy” na adres 

Organizatora lub przesłanie na adres e-mail: biblioteka@przelewice.pl z opisem w tytule „Jarmark 

Bożonarodzeniowy”  Kartę zgłoszenia oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy 

przesłać w nieprzekraczalnym terminie  do 8 grudnia 2020 roku. Wzór zgody na przetwarzanie 

danych oraz karty zgłoszenia można pobrać ze stron: www.przelewice.pl oraz www.ok.przelewice.pl  

oraz na portalach społecznościowych Organizatora i Współorganizatora. Karta zgłoszenia jak i zgoda 

na przetwarzanie danych osobowych jest integralną częścią Regulaminu. Nadesłanie podpisanej 

karty zgłoszenia oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych jest jednoznaczne z akceptacją 

Regulaminu. 

5. W Jarmarku Bożonarodzeniowym mogą wystawiać się podmioty prowadzące działalność kulturalną, 

rękodzielnicy, stowarzyszenia, KGW, oraz placówki działające na terenie Gminy. 

6. Wystawca (zgłaszający) we własnym zakresie organizuje stoisko (Organizator nie zapewnia stołów, 

krzeseł, namiotu). Organizator zastrzega sobie prawo do przydziału miejsca targowego wg. 

specyfikacji asortymentu. 

7. Organizator nie odpowiada za formę rozliczenia Wystawcy z Urzędem Skarbowym. 

8. Wystawcy, uczestniczący w Jarmarku ubezpieczają od odpowiedzialności cywilnej siebie i swój 

asortyment na własny koszt. 

9. Udział w Jarmarku dla wystawców z gminy Przelewice BEZPŁATNY! 

10. Organizator zapewnia przyłącze energetyczne. 

11. Wystawca zobowiązany jest prowadzić stoisko w godzinach wyznaczonych w Regulaminie. 

12. Przygotowanie stoiska do sprzedaży jest przewidziane w godzinach od 9.00 do 13.00. Tego dnia 

obowiązuje całkowity zakaz wjazdu na plac przed Gminą. 

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody spowodowane kradzieżą oraz tzw. siłami 

wyższymi (wichura, deszcz i inne przyczyny losowe). 

14. Podczas Jarmarku obowiązuje zakaz sprzedaży  materiałów pirotechnicznych. 

15. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy uczestnictwa Wystawcy, jeżeli uzna że oferowany 

asortyment jest niezgodny z celami Jarmarku Bożonarodzeniowego. 

16. Jarmark w pełnym reżimie sanitarnym, zgodnym z wytycznymi GIS. Obowiązkowe maseczki oraz 

zachowanie dystansu społecznego.  
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