
 

 

 

Regulamin Międzynarodowego Jarmarku produktów Regionalnych   

 

§1. 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Międzynarodowy Jarmark Produktów Regionalnych organizowany przez Ośrodek Kultury 

w Grodzisku Mazowieckim  jest cykliczną imprezą wystawienniczo – handlową dla 

wytwórców regionalnych wyrobów użytkowych i artystycznych, naturalnych produktów 

spożywczych, przedmiotów sztuki i dawnych wyrobów użytkowych. 

 

2. Jarmark odbywa się w terminie określonym przez organizatora oraz wyłącznie w obrębie 

wyznaczonego terenu. 

 

3. Przesłanie do Ośrodka Kultury Formularza Zgłoszenia Uczestnictwa jest jednoznaczne ze 

złożeniem oferty uczestnictwa w Jarmarku oraz akceptacją wszystkich postanowień 

niniejszego Regulaminu. 

 

4. Jarmark odbędzie się 12.06.2022. w godz. 12:00 – 19.30  na  ul 1 Maja ( na odcinku 

pomiędzy ulicami Kościuszki a J. Szpakowskiego) w Grodzisku Mazowieckim.  

 

5. Montaż stoisk uczestników Jarmarku odbywa się w dniu imprezy czyli 12.06.2022 r w 

godz. 9:00 – 11:00. Przygotowanie stoisk wraz z ich wyposażeniem w stoły i krzesła jest po 

stronie Wystawców, Centrum Kultury wyznacza miejsce pod stoisko handlowe. 

 

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

 

 

§ 2. 

 

PRZEPISY ORGANIZACYJNE 

 

1. Wystawcy przybywają na własny koszt i ryzyko, po uprzednim złożeniu wypełnionego i 

podpisanego Formularza Zgłoszeniowego 

 

2.  Na stronie internetowej zamieszczony jest formularz zgłoszeniowy, który po 

wydrukowaniu i wypełnieniu  należy przesłać scanem  na adres poczty elektronicznej 

d.staniaszek@centrumkultury.eu  , lub osobiście przynieść do impresariatu na II p. tel. 

22 734 79 26 

 



3. Ustawienie stoiska bez zgody organizatora lub w miejscu innym niż wskazane przez 

organizatora jest niedopuszczalne i stoisko takie podlega usunięciu z terenu Jarmarku. 

 

4. Udział w jarmarku jest bezpłatny, płacą jedynie te stoiska, które wymagają 

podłączenia  do prądu – koszt za takie stoisko to  20 zł za m.b . (opłata pobierana na 

miejscu). Na zgłoszenia czekamy do 05.06.2022 po tym terminie nie będą przyjmowane 

dodatkowe zgłoszenia. 

 

5. Asortyment produktów znajdujących się na stoisku musi być zgodny z podanym na Karcie 

Zgłoszenia Uczestnictwa. W przeciwnym razie organizator zastrzega sobie prawo usunięcia 

stoiska z terenu Jarmarku. 

 

6. Liczba stoisk jest ograniczona. 

 

7. Jeżeli liczba zgłoszeń jest większa niż liczna miejsc, którymi dysponuje Organizator o 

udziale decyduje oryginalność i unikalność oferowanego asortymentu. 

 

8. Stoisko przeznaczone jest wyłącznie dla wystawcy, który przesłał podpisane zgłoszenie i 

zaakceptował regulamin. 

 

9. Ewentualne stoiska posiadające w swojej ofercie wyroby alkoholowe zobowiązane są do 

uzyskania zgody Urzędu Miasta Grodzisk Mazowiecki na sprzedaż wyrobów alkoholowych 

za uprzednią pisemną akceptacją stoiska ze strony organizatora. 

 

10. Zabrania się podłączania energii elektrycznej we własnym zakresie, korzystania z 

prowizorycznej lub uszkodzonej instalacji elektrycznej oraz korzystania z oświetleniowej 

instalacji stoisk, pozostawiania bez dozoru włączonych do sieci urządzeń 

nieprzystosowanych do ciągłej eksploatacji.  

 

 

§3. 

 

PRZEPISY PORZĄDKOWE I SANITARNE 

 

1. Zabronione jest tarasowanie i zastawianie w jakikolwiek sposób hydrantów i innych 

urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej, przejść i 

dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz wjazdów na teren 

imprezy. 

 

2. Pojazdy wystawców nie mogą być zaparkowane w sąsiedztwie stoisk na terenie, na 

którym odbywa się Jarmark. 

 

3. Parkingi dla wystawców zostaną wyznaczone. Organizator nie ponosi odpowiedzialności 

za pojazdy. 

 

4.  Zabrania się wnoszenia na teren Jarmarku i wprowadzania do obrotu materiałów 

pirotechnicznych, wybuchowych i niebezpiecznych. 



 

5. Każdy wystawca zobowiązany jest do utrzymania porządku i czystości na stoisku oraz w 

jego bezpośrednim otoczeniu w czasie trwania imprezy, a po zakończeniu jarmarku 

zobowiązuje się do zdemontowania stoiska oraz przywrócenia zajmowanej powierzchni do 

stanu pierwotnego. 

 

6. Wystawca zobowiązany jest posiadać wszelkie wymagane dokumenty uprawniające do 

prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami. 

 

7. Organizator nie odpowiada za wprowadzanie przez wystawców do obrotu żywności (w 

tym również słodyczy) i innych substancji w sposób niezgodny z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

 

8.  Ośrodek Kultury zastrzega sobie prawo odmówienia sprzedaży towarów, bez ponoszenia 

jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu, które uzna za niebezpieczne lub które swą 

treścią lub wyglądem są sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego, 

moralnością publiczną lub charakterem Jarmarku. 

 

9. Niedopuszczalny jest obrót towarami lub usługami, których posiadanie i oferowanie jest 

zakazane bądź ograniczone z mocy prawa i obowiązujących przepisów oraz sprzedaż 

towarów lub usług nieposiadających atestów PZH. 

 

10. Wystawca Jarmarku zobowiązany jest do przestrzegania Ustawy o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a w szczególności do respektowania zakazu 

sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim i nietrzeźwym. 

 

 

§4 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez 

wystawców, a także za szkody w mieniu wystawców spowodowane kradzieżą, wywołane 

siłą wyższą (np. pożar, eksplozja, wichura, zalanie wodą itp.) oraz powstałe w wyniku 

prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej. 

 

2. Wystawcy powinni we własnym zakresie ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej 

oraz ubezpieczyć swoje mienie znajdujące się na terenie Jarmarku (sprzęt i urządzenia na 

stoisku, elementy zabudowy, wyposażenie stoiska, towary handlowe, pojazdy i inne mienie). 

 

3.  Organizator nie odpowiada za pojazdy pozostawione na terenie Jarmarku zarówno na 

okres trwania Jarmarku, jak i na okres montażu i demontażu stoisk.  

 

4. Wszelkie stwierdzone nieprawidłowości występujące w trakcie trwania Jarmarku należy 

niezwłocznie zgłaszać organizatorowi. 

 



 

§5 

OCHRONA DANYCH 

 

1.  Dane Wystawców przekazane Ośrodkowi Kultury w procesie rejestracji/ zgłoszenia 

uczestnictwa w Jarmarku tworzą bazę danych, której administratorem jest Ośrodek Kultury. 

2. Dane te będą zabezpieczone i przetwarzane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych 

Osobowych z dnia 25 maja 2018 roku oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celach 

wypełnienia formularza zgłoszeniowego, wykonania obowiązków prawnych, w tym 

dokonania rozliczeń podatkowych i prowadzenia dokumentacji księgowej, ewentualnego 

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Ośrodkiem Kultury  a Uczestnikiem, 

archiwalnych (dowodowych) oraz w celach wskazanych w dobrowolnej zgodzie. 

 

3. Dane osobowe Uczestników mogą być ujawniane: dostawcom usług IT, podmiotom 

świadczącym usługi ochrony, doradcze, prawnicze, księgowe, podmiotom uprawnionym 

przez przepisy prawa, takich jak: policja, organy skarbowe, sąd, prokuratura, organy celne. 

 

4. Dane obejmują zgodę na rozpowszechnianie i wykorzystywanie imienia i nazwiska, 

wizerunku i innych niezbędnych danych osobowych w formie papierowej (tradycyjnej) i 

elektronicznej przez placówkę oświatową w celach promocyjnych, informacyjnych, 

kulturalnych, edukacyjnych i innych związanych z organizowanym przez placówkę 

jarmarku. Zgoda obejmuje możliwość przetwarzania wizerunku poprzez jego kadrowanie i 

kompozycję. Mam świadomość tego, iż zgodę mogę wycofać w każdym czasie. 

 

5. Podanie danych osobowych przez Wystawców jest dobrowolne – jednak konieczne w 

zakresie w jakim Ośrodek Kultury przetwarza te dane w celu organizacji Jarmarku 

 

Potwierdzam zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu i zobowiązuję się do 

podporządkowania jego postanowieniom. 

 

………………………………………………………………………………………………… 

(data, czytelny podpis wystawcy) 

 

 

 

 

 
Administratorem danych jest OŚRODEK KULTURY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy 

Spółdzielcza 9, Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email rodo@centrumkultury.eu lub pisemnie na adres 

siedziby administratora. Obowiązki informacyjne wynikające z RODO, w tym zasady i cele przetwarzania danych osobowych znajdują 

się pod adresem: http://centrumkultury.eu/polityka-prywatnosci 

http://centrumkultury.eu/undefined/
http://centrumkultury.eu/polityka-prywatnosci

