REGULAMIN JARMARKU BOŻONARODZENIOWEGO
10-11 grudnia 2022 r.
1.Jarmark Bożonarodzeniowy organizowany jest w dniach: 10.12.2022r. w godz. 9:00-14:00 i 11.12.2022r.
w godz. 14:00-18:00 na parkingu MGOKSiR w Sokołowie Młp.
2. Organizatorem Jarmarku jest Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.
3. Celem Jarmarku jest:
- podtrzymywanie oraz upowszechnianie tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych wśród lokalnej
społeczności,
- promowanie produktów lokalnych, propagowanie i ukazanie dorobku artystycznego i kulinarnego
lokalnych wytwórców, przedsiębiorców, działających na terenie gminy oraz twórczości osób zajmujących
się rękodziełem.
4. W trakcie Jarmarku preferowana będzie sprzedaż produktów o charakterze świątecznym oraz
okazjonalnym, takich jak:
Artykuły przemysłowe: m.in. ceramika artystyczna, zabawki, artykuły świąteczne (w tym ozdoby
choinkowe), wyroby regionalne, pamiątki, kartki, ozdoby, rękodzieło, kosmetyki, biżuteria, wyroby
własne, itp.
Artykuły spożywcze: m.in. wyroby regionalne, wypieki świąteczne, ryby, sery, wędliny, pieczywo,
słodycze, miody, itp.
5. Każdy Wystawca zainteresowany udziałem w Jarmarku powinien przesłać do Organizatora
wypełnioną Kartę Zgłoszenia. Karta Zgłoszenia oraz Regulamin Jarmarku dostępne są na stronie
internetowej https://mgoksir-sokolow.pl/ Karta Zgłoszenia dostępna jest także w sekretariacie MGOKSiR
w godz. 7:00-15:00. Po wypełnieniu Karty Zgłoszenia należy ją przesłać najpóźniej do dnia 8 grudnia 2022r.
na adres poczty elektronicznej: biuro@mgoksir-sokolow.pl lub dostarczyć osobiście.
6. Przesłanie Karty Zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu Jarmarku.
7. O przyjęciu Wystawcy do udziału w Jarmarku decyduje Organizator, biorąc pod uwagę oferowane do
sprzedaży produkty zgodne z charakterem i celem Jarmarku.
8. Przyjęcie do udziału w Jarmarku zostaje potwierdzone przez Organizatora.
9. O rezygnacji z udziału w Jarmarku należy poinformować Organizatora.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do przyjęcia określonej liczby zgłoszeń ze względu na ograniczenia
przestrzenne – decyduje kolejność zgłoszeń.
11. Każdemu wystawcy miejsce do handlowania zostanie przypisane przez Organizatora przed datą
rozpoczęcia Jarmarku i dokładnie wskazane w dniu jego rozpoczęcia tj. 10 grudnia od godz. 8:00. Przydział
stoiska nie podlega negocjacji.
12. Wystawca odpowiada za szkody wyrządzone w czasie trwania imprezy na udostępnionym mu przez
Organizatora stoisku i zobowiązuje się do ich naprawienia lub pokrycia kosztów naprawy.
13. Uczestnicy Jarmarku zobowiązują się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, utrzymania porządku i
estetyczny wygląd wokół swojego stoiska.
14. Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan i jakość oferowanego towaru.
15. Zabrania się udostępniania stoiska osobom trzecim.
16. Organizator nie odpowiada za ewentualną kradzież wystawianych materiałów.
17. Uczestnicy Jarmarku zobowiązują się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i utrzymania porządku
wokół swojego stoiska.
18. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany w powyższym Regulaminie, informacje o
ewentualnych zmianach będą zamieszczane na stronie https://mgoksir-sokolow.pl/.
19. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu, miejsca lub odwołania
Jarmarku
Bożonarodzeniowego bez podania przyczyny.
20. Informujemy, że w rozumieniu ustawy z dnia 25 maja 2018r. o ochronie danych osobowych Miejsko
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. jest administratorem podanych danych, które
będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z organizacją Jarmarku. MGOKSiR informuje, że
uczestnik konkursu ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia,
sprostowania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystania kierując swe wnioski na adres
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, ul. Lubelska 5, 36-050 Sokołów Małopolski.

