REGULAMIN IMPREZY
"ŚWIĄTECZNY EKOLOGICZNO – KSIĄŻKOWY JARMARK CHARYTATYWNY"
Edycja 2016

§ 1 Czas, miejsce, organizatorzy imprezy

1.
2.
3.
4.

Termin: 03.12.2016 r.
Czas trwania: od godziny 12:00 do 17:00.
Lokalizacja: Gliwice, Hala BLCRK, ul. Dubois 22.
Organizatorzy Jarmarku:
a) Fundacja na Zielonym z siedzibą pod adresem: ul. Tadeusza Kościuszki 35, 44-100 Gliwice
wpisana do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział
X Gospodarczy – KRS pod nr 0000644323,
b) Gliwicka Kooperatywa Spożywcza „Tomata”.
5. Organizator zbiórki publicznej: Fundacja Różyczka z siedzibą pod adresem: ul. Tadeusza
Kościuszki 35, 44-100 Gliwice wpisana do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy – KRS pod nr 0000399191.

§ 2 Informacje ogólne

1. Świąteczny Ekologiczno – Książkowy Jarmark Charytatywny, zwany w dalszej części
Jarmarkiem, jest imprezą charytatywną, której głównym celem jest wsparcie Ani
Starosolskiej oraz Kamila Pactwy – niepełnosprawnych dzieci z grona członków Kooperatywy.
2. Regulamin Jarmarku dostępny jest na stronie internetowej http://www.tomata.pl/regulamin.
3. We wszystkich kwestiach związanych z Jarmarkiem należy kontaktować się mailowo pod
adresem info@tomata.pl, lub fundacja@nazielonym.pl albo telefonicznie pod numerem
+48 516 819 440.
4. Wstęp na Jarmark dla osób odwiedzających jest nieodpłatny.
5. Jarmark odbędzie się w hali BLCRK i jej otoczeniu. Składać się będzie z dwóch wydzielonych
przestrzennie części:
a) części charytatywna i warsztatowa (stoiska charytatywne, warsztaty, wymiana książkowa,
punkt fotograficzny) w hali BLCRK,
b) część handlowa na parkingu przed budynkiem Biprohutu.
6. Podczas trwania imprezy działać będzie oznakowany punkt informacyjny Organizatora oraz
punkt pierwszej pomocy.

§ 3 Część charytatywna i część warsztatowa
1. Części charytatywna i warsztatowa odbędą się w hali BLCRK i składać się będą ze:
a) stanowisk warsztatowych,
b) stanowiska wymiany książkowej,
c) stanowisk z rękodziełem,
d) stanowisk z kiermaszem książkowym,
e) stanowisk z kiermaszem spożywczym,
f) punktu fotograficznego,
g) stanowiska do realizacji konkursu z nagrodami.
2. Wstęp do hali BLCRK jest bezpłatny, jednak w celu skorzystania z wyżej wymienionych
atrakcji odwiedzający proszeni są o włączenie się w zbiórkę publiczną.
3. Punkt fotograficzny działać będzie odpłatnie według wcześniejszych zapisów na umówione
godziny.
4. Środki zgromadzone w ramach zbiórki publicznej w całości zostaną przekazane na cel główny
Jarmarku, tj. na leczenie i rehabilitację Ani Starosolskiej oraz Kamila Pactwy.
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§ 4 Wystawcy
1. Wystawcą może być rolnik, rękodzielnik lub przedsiębiorca (w rozumieniu ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej).
2. W trakcie Jarmarku dopuszcza się handel produktami spożywczymi oraz rękodziełem, ze
szczególnym uwzględnieniem asortymentu związanego ze Świętami Bożego Narodzenia.
3. Bez zgody Organizatora nie dopuszcza się handlu artykułami, które mogą stanowić
zagrożenie dla zdrowia i życia, wyrobami tytoniowymi oraz alkoholowymi.
4. Osoby zainteresowane udziałem w Jarmarku w charakterze Wystawcy proszone są o kontakt
mailowy pod adresem info@tomata.pl lub fundacja@nazielonym.pl, albo telefoniczny pod
numerem +48 516 819 440.
5. Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są do dnia 01.12.2016 r. lub do wyczerpania miejsc
handlowych.
6. Organizator zastrzega sobie prawo wyboru Wystawców według własnych subiektywnych
kryteriów.
7. Wystawca zobowiązuje się do pisemnej akceptacji niniejszego Regulaminu najpóźniej do
dnia 02.12.2016 r. W przeciwnym razie Organizator ma prawo usunięcia Wystawcy z listy
Wystawców.
8. Wszelkie informacje organizacyjne dotyczące Jarmarku publikowane będą na:
a) www.facebook.com/tomatagliwicka/,
b) www.facebook.com/TargNaZelenym/,
c) www.tomata.pl/aktualnosci/.

§ 5 Obowiązki i prawa Wystawców
1. Udział w Jarmarku wymaga uiszczenia opłaty "placowej".
2. Opłata "placowa" jest zróżnicowana z uwagi na asortyment oraz powierzchnię handlową dla
różnych Wystawców i podlega indywidualnym ustaleniom.
3. Wpłacane kwoty będą przeznaczane w całości na pokrycie kosztów organizacji Jarmarku.
4. W ramach wpłacanych kwot Organizator zapewnia Wystawcom: stanowisko handlowe, namiot
handlowy, oświetlenie stanowiska oraz promocję wydarzenia.
5. Wystawca powinien we własnym zakresie zaopatrzyć się w polisę ubezpieczeniową od szkód
w posiadanym mieniu.
6. Opłaty pobierane będą przed rozpoczęciem Jarmarku, w trakcie instalowania stanowisk
Wystawców.
7. Wymagany jest estetyczny wygląd stoiska. Mile widziane będą wszelkie dekoracje
nawiązujące do Świąt Bożego Narodzenia.
8. Stoiska muszą być przygotowane najpóźniej o godzinie 11:30 w dniu Jarmarku oraz
zdemontowane do godziny 19:00 w dniu Jarmarku.
9. Wjazd pojazdów Wystawców na teren Jarmarku jest możliwy po ustaleniu z Organizatorem
oraz przy zachowaniu szczególnej ostrożności, wyłącznie na czas rozładunku i załadunku
towaru.
10. Teren Jarmarku będzie dostępny dla Wystawców w dniu Jarmarku w godzinach 9:00-19:00.
11. Za jakość, trwałość i bezpieczeństwo produktów oferowanych na Jarmarku odpowiada
Wystawca.

§ 6 Przepisy porządkowe
1. Podczas trwania Jarmarku obowiązują ogólnie stosowane przepisy BHP oraz przeciwpożarowe.
2. Każdy z uczestników Jarmarku jest współodpowiedzialny za bezpieczeństwo oraz spokojny
i niezakłócony przebieg imprezy.
3. Osoby niepełnoletnie przez cały czas trwania Jarmarku muszą znajdować się pod stałą opieką
i nadzorem rodziców/opiekunów, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne
szkody wyrządzone przez swoich podopiecznych.

strona 2/4

REGULAMIN IMPREZY
"ŚWIĄTECZNY EKOLOGICZNO – KSIĄŻKOWY JARMARK CHARYTATYWNY"
Edycja 2016
4. Osoby obecne na terenie Jarmarku zobowiązane są stosować się do poleceń porządkowych
Organizatorów.
5. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia, osoby obecne na terenie Jarmarku
powinny:
a) natychmiast powiadomić odpowiednie dla danej sytuacji służby ratunkowe:
◦ Pogotowie Ratunkowe – tel. 999,
◦ Straż Pożarna – tel. 998,
◦ Policja – tel. 997,
◦ Straż Miejska – tel. 986,
◦ Pogotowie Gazowe – tel. 992,
◦ Pogotowie Elektroenergetyczne – tel. 991,
◦ Centrum Powiadamiania Ratunkowego – tel. 112,
b) bezzwłocznie powiadomić Organizatorów,
c) unikać paniki,
d) stosować się do poleceń Organizatorów i komunikatów,
e) nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.
6. Z terenu Jarmarku zostaną usunięte osoby zachowujące się agresywnie, zakłócające
wydarzenie, stwarzające zagrożenie dla innych osób albo niestosujące się do zapisu
niniejszego Regulaminu.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Wystawców.
8. Podczas Jarmarku na całym terenie imprezy obowiązuje bezwzględny zakaz:
a) używania otwartego ognia,
b) palenia tytoniu,
c) stosowania środków odurzających,
d) spożywania alkoholu – poza zakupionym na terenie Jarmarku,
e) pozostawiania śmieci, odpadów lub nieczystości,
f) wnoszenia na teren Jarmarku wszelkich materiałów niebezpiecznych,
g) wprowadzania niebezpiecznych zwierząt,
h) wprowadzania psów bez smyczy.
9. Używanie przez Wystawcę urządzeń elektrycznych zasilanych z lokalnej sieci
elektroenergetycznej wymaga wcześniejszego ustalenia z Organizatorem.

§ 7 Postanowienia końcowe
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) prywatnie mienie na terenie Jarmarku, w szczególności pozostawione rzeczy lub
ekspozycje Wystawców,
b) wypadki osób,
c) uszkodzenia mienia niezależne od Organizatora,
d) wyniki finansowe sprzedaży podczas Jarmarku.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania, odwołania, przesunięcia lub zmiany
miejsca Jarmarku w przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności:
a) zagrażających zdrowiu i życiu uczestników (np. nagłego załamania pogody, awarii
technicznej itp.),
b) uniemożliwiających przeprowadzenie imprezy ze względów technicznych, niezależnych od
Organizatora.
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PLAN SYTUACYJNY
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