
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Regulamin Prezentacji Produktów Tradycyjnych
Rynek we Wschowie 15 -16 czerwca 2019 r.  

§ 1
1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin) określa zasady porządkowe obowiązujące na terenie
imprezy Prezentacje Produktów Tradycyjnych. Wydarzenie zlokalizowane we Wschowie na rynku
(dalej  jako  Prezentacje),  dotyczy  odpowiednio  osób prowadzących  działalność  handlową i  inną
działalność zarobkową lub niezarobkową, jak również osób odwiedzających Prezentacje (Klienci).
2.  Organizatorem  Prezentacji  Produktów  Tradycyjnych,  zwanym  dalej  „Organizatorem”  jest
Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie
3. Prezentacje Produktów Tradycyjnych odbędą się w dniach 15-16 czerwca 2019 r. Rynek we 
Wschowie. 15 czerwca w godz. 12:00 – 20:00, natomiast 16 czerwca w godzi. 11:00 – 18:00.
4.  Prezentacje Produktów Tradycyjnych, zwany dalej „Prezentacjami” są imprezą  dla wytwórców
regionalnych  wyrobów  i  przedmiotów użytkowych  oraz  artystycznych  i  naturalnych  produktów
spożywczych, rękodzielników, rzemieślników, a także dla sprzedawców ww. asortymentu oraz służą
promocji  lokalnych  przedsiębiorców,  jednostek  oświatowych  i  kulturalnych,  a  także  organizacji
pozarządowych.  

§ 2
Prezentacje Produktów Tradycyjnych organizowane są w celu:
a. kultywowania, propagowania i pogłębiania wiedzy o polskiej tradycji rzemieślniczej i rękodzielni-
czej,
b. promocji przedmiotów i twórców regionalnych,
c. aktywizacji społeczności lokalnej oraz budowy więzi wewnątrz tej społeczności,
d. wymiany doświadczeń,
e. umożliwienia kontaktu z potencjalnymi klientami,
f. promocji lokalnych przedsiębiorców.

§ 3
1. Firma/stowarzyszenie/wytwórca/osoba  fizyczna  zgodnie  z  art.  5  ustawy  –  Prawo

przedsiębiorców,  prowadząca  nieewidencjonowaną  działalność  gospodarczą* chcąca
wystawiać, prezentować lub sprzedawać swoje produkty, zobowiązana jest do przesłania
wypełnionej Karty Zgłoszenia Wystawcy  

2. Kartę należy przesłać najpóźniej  do dnia  15 kwietnia  2019 roku pocztą lub osobiście na
adres: 

a) Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie
ul. Niepodległości 1, 67-400 Wschowa
b) e-mail z  dopiskiem  w  tytule  „Prezentacje  Produktów  Tradycyjnych,”  na  adres:

c  kir@gminawschowa.pl (karta musi być zeskanowana z podpisami)
UWAGA!  nowy adres e-mail Organizatora:   ckir@gminawschowa.pl

* Nowością w Konstytucji Biznesu jest instytucja tak zwanej działalności nieewidencjonowanej. Stanowi o niej art. 5
ustawy – Prawo przedsiębiorców. Zgodnie z nim działalnością gospodarczą nie jest wykonywana przez osobę fizyczną
działalność, z której przychód nie przekracza w żadnym miesiącu 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia, czyli w
2019 r. kwoty 1125 zł brutto. Działalność nieewidencjonowaną mogą prowadzić jednak tylko osoby fizyczne, które nie
wykonywały  działalności  gospodarczej  w  okresie  ostatnich  60  miesięcy.  Prowadzenie  działalności
nieewidencjonowanej  nie  jest  ponadto  możliwe  w  zakresie  działalności  wykonywanej  w  ramach  umowy  spółki
cywilnej.Osoba prowadząca działalność nieewidencjonowaną nie musi być zarejestrowana w CEIDG i nie spoczywa na
niej obowiązek uiszczania składek na ubezpieczenia społeczne.

mailto:ckir@gminawschowa.pl
mailto:dk@slawa.pl
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§ 4
Wypełnienie karty zgłoszenia wystawcy jest równoznaczne z przyjęciem i podporządkowaniem się
niniejszemu Regulaminowi. 

§ 5
O możliwości wystawienia danego stoiska i o asortymencie decyduje Organizator, który zastrzegają
sobie  prawo  do  odmowy  przyjęcia  zgłoszenia  bez  podania  przyczyny.  Organizator  przydziela
Wystawcy stoisko oznaczone numerem lub numerowane miejsce pod własny stragan. 
Informujemy, iż ilość stoisk - drewnianych domków jest ograniczona, liczyć się będzie kolejność 
zgłoszeń. 

§ 6
 Przydział stoisk przez Organizatora  jest ostateczny i nie podlega zmianie. 

§ 7
Organizator przewiduje możliwość sprzedawania z autosklepów, foodtrucków. Samochody 
dostawcze należy parkować poza terenem imprezy /po rozładunku asortymentu/.

§ 8
Stoiska/miejsca pod stoiska handlowe będą udostępniane bezpłatnie.

Wystawca   zobowiązany jest do stawienia się w dniu Prezentacji tj. 15 czerwca  2019 r. od godz. 
8:00 do godz. 11.00 i opuszczenia terenu Prezentacji 16 czerwca 2019 r. do godz. 20:00. 
Ruch drogowy na terenie prezentacji będzie zamknięty, dopuszcza się jedynie wjazd Wystawców 
z asortymentem w godzinach od 8:00 do 10:30 oraz 15 czerwca w godzinach 20:00 do 22:00 oraz 
16 czerwca w godz. 18:00 – 20:00.

§ 9
Organizator  decyduje o usytuowaniu Wystawcy podczas Prezentacji zgodnie z infrastrukturą 
wydarzenia.

§ 10
Wystawca jest zobligowany do wyposażenia stoiska w regały, półki i inne elementy niezbędne do 
ekspozycji we własnym zakresie

§ 11
Wymagany jest estetyczny wygląd każdego stoiska.

§ 12
Wystawca  ma  prawo  do  prowadzenia  reklamy  na  powierzchni  własnego  stoiska  w  zakresie
uzgodnionym z Organizatorem pod warunkiem, że nie zakłóca normalnego toku imprezy. 
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§ 13
Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów p.poż., sanitarnych, ochrony środowiska i 
innych obowiązujących przepisów prawa.

§ 14
Wystawcy zabrania się:
- prowadzenia działalności na terenie Prezentacji, naruszającej dobre obyczaje, godność i uczucia
religijne,  udostępniania  stoiska  osobom  trzecim,  pod  rygorem  natychmiastowego  opuszczenia
terenu Prezentacji, obudowywania powierzchni stoisk.

Działalność  handlowa  może  być  prowadzona  wyłącznie  w   wyznaczonych  do  tego  miejscach  
z poszanowaniem zasad porządkowych i regulaminów  obowiązujących na terenie Jarmarku. 

§ 15
1. Wszystkie osoby korzystające z terenu Prezentacji i przebywające na terenie imprezy, zobo-

wiązane są przestrzegać powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności doty-
czące zasad  bezpieczeństwa, ruchu drogowego, jak również prowadzenia działalności han-
dlowej i  gospodarczej, w  tym:  przepisów sanitarnych, przeciwpożarowych, BHP oraz do za-
chowania ogólnie przyjętych norm współżycia społecznego.

2. Miejsce sprzedaży nie może być odstępowane odpłatnie osobom trzecim.
Sprzedający winni posiadać przy sobie następujące dokumenty:
a)dokument pozwalający stwierdzić tożsamość sprzedającego,
b) inne dokumenty wymagane przez przepisy prawa, właściwe dla danego rodzaju działalności.
Dokumenty te sprzedający zobowiązany jest po wezwaniu okazywać Organizatorowi i innym or-
ganom upoważnionym do kontroli.
3. Wszelkie  kwestie  związane  ze  sprzedażą  produktów,  tj.  prowadzenie  działalności

gospodarczej,  zezwolenia,  podatki,  koncesje,  licencje,  ubezpieczenia  i  inne  leżą  w gestii
Wystawcy. 

§ 16
Wystawca jest zobligowany do:

1. przebywania  lub  pozostawienia  osoby  odpowiedzialnej  na  stoisku  w  godzinach  trwania
Prezentacji,

2. utrzymywania porządku na stoisku oraz wokół niego w trakcie korzystania,
3. przekazania Organizatorowi stoiska w takim stanie,  jakim został  mu on udostępniony,  tj.

wysprzątany   i  oczyszczony  z  wszelkich dekoracji  naniesionych przez  siebie  (zabrania  się
malowania  lub  trwałego  uszkadzania  w  jakikolwiek  sposób  elementów  wyposażenia
Prezentacji);

4. pokrycia kosztów naprawy lub zakupu uszkodzonych lub zaginionych elementów stoiska,
5. w przypadku odstąpienia od zasad regulaminu tj.  rezygnacji  ze stoiska w trakcie trwania

imprezy Wystawca będzie zobowiązany uiścić opłatę za stoisko/domek w wysokości 150,00
zł netto za dzień lub zapewnić zastępstwo. Organizator w przypadku rezygnacji Wystawcy
ma prawo do wystawienia faktury VAT płatnej w terminie 7 dni. 
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§ 17
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

1. eksponaty wystawione na stoisku, za pozostawione rzeczy na stoisku w dzień jak również w
nocy.

2. za uszkodzenia powstałe  na  osobie  lub mieniu Wystawcy przed,  po  i  w trakcie  trwania
Prezentacji

3. za szkody spowodowane kradzieżą, przerwą w dostawie lub przepięciem prądu i innymi 
przyczynami losowymi.

§ 18
Organizator nie zapewnia depozytu, ani pomieszczeń na przechowywanie przedmiotów należących
do Wystawcy.

§ 19
Na terenie Prezentacji zabrania się: 

a) sprzedaży napojów alkoholowych poza działalnością koncesjonowaną;
b) jakichkolwiek gier hazardowych;
c) wnoszenia przedmiotów i materiałów niebezpiecznych, żrących, radioaktywnych, wybuchowych, 
łatwopalnych, kanistrów z jakimkolwiek paliwem, jeżeli nie są to rzeczy przeznaczone do sprzedaży 
w fabrycznych i bezpiecznych opakowaniach, z odpowiednim certyfikatem; 
d) używania otwartego ognia;
e) wnoszenia i korzystania z materiałów pirotechnicznych, sztucznych ogni;
f) przebywania osobom nietrzeźwym lub zakłócającym porządek;
g) zaśmiecania terenu Prezentacji;
h) wyrzucania do pojemników na śmieci wwiezionych lub wniesionych w tym celu odpadów; 
i) wjazdu pojazdami zaprzęgowymi;
j) używania sprzętu nagłaśniającego lub w jakikolwiek inny sposób powodowania nadmiernego 
hałasu;
k) umieszczania jakichkolwiek ogłoszeń, reklam bez zgody Organizatora i w miejscach do tego nie 
przeznaczonych;
l) zabrania się na terenie Prezentacji  prowadzenia handlu:

 zagranicznymi walutami  będącymi w obiegu  i papierami wartościowymi, 
 lekami, środkami odurzającymi i psychotropowymi, 
 naftą, benzyną, spirytusem przemysłowym, truciznami oraz środkami leczniczymi,
 bronią, amunicją oraz materiałami wybuchowymi,
 ogniami sztucznymi i innymi materiałami pirotechnicznymi,
  innymi artykułami, których sprzedaż zabroniona jest na  podstawie przepisów prawa.
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§ 20
Ruch kołowy i parkingi
1. Wszystkie osoby przebywające na terenie imprezy (piesi i kierujący pojazdami) mają obowiązek
stosowania się do znaków drogowych i przepisów o ruchu drogowym. W szczególności kierujący
pojazdami zobowiązani są do przestrzegania ograniczeń prędkości i kierunku ruchu pojazdów oraz
zobowiązani są zwracać baczną uwagę na pieszych.
2. Parkowanie pojazdów może odbywać się wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych. Dla Wy-
stawców zostanie dodatkowo udostępniony plac parkingowy na targowisku przy ul. Garbarskiej. 

§ 21
Uczestnicy Prezentacji są zobowiązani do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz 
poleceń porządkowych Organizatora Prezentacji.
Potwierdzeniem przyjęcia zobowiązania jest złożenie podpisu na KARCIE ZGŁOSZENIA WYSTAWCY. 
Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.

§ 22
Podczas trwania Prezentacji w sprawach organizacyjnych i porządkowych decydują polecenia i 
rozstrzygnięcia Organizatora Prezentacji.

§ 23
Zgłaszający  udział  w  Prezentacjach  Produktów  Tradycyjnych  może  odwołać  swoją  ofertę
uczestnictwa.  Odwołanie  oferty  uczestnictwa  w  Prezentacjach  wymaga  formy  pisemnej  pod
rygorem nieważności (do dnia 05 maja 2019 roku).  Za formę pisemną uważa się list przesłany
pocztą, list w formie elektronicznej, a także oświadczenia przesłanego faksem.

§ 24
Regulamin  może zostać zmieniony w każdym przypadku, gdy nastąpi zmiana przepisów  prawa lub 
zaistnieje konieczność wprowadzenia zmian organizacyjnych przez Organizatora Prezentacji.

§ 25
Regulamin  obowiązujący  na  terenie  Prezentacji  dostępny  jest  w  siedzibie  Centrum  Kultury  
i  Rekreacji  we  Wschowie,  podczas  imprezy  w  biurze  Organizatora  zlokalizowanym  na  terenie
imprezy oraz na stronie internetowej www.zw.pl, a także na profilu społecznościowym Facebook -
Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie.

UWAGA!  nowy adres e-mail Organizatora: ckir@gminawschowa.pl


