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Regulamin Jarmarku Bożonarodzeniowego 2016  
 

 
 

 Jarmark Bożonarodzeniowy w Krokowej jest imprezą wystawienniczo – handlową o charakterze 
świątecznym skierowaną do twórców regionalnych, zrzeszeń, szkół, artystów i handlowców  

 Organizatorem Jarmarku Bożonarodzeniowego jest Fundacja „Europejskie Spotkania” Kaszubskie 
Centrum Kultury Krokowa oraz Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej 

 Jarmark będzie organizowany w dniach 11 grudnia 2016 w godzinach od 10.00 do 19.00  

 

§ 1 
 Osoba/firma, która wystawiać będzie swoje produkty, zobowiązana jest do przesłania swojego zgło-

szenia wraz z podaniem rodzaju asortymentu na adres: muzeum@zamekkrokowa.pl  

 Wystawcy dostarczą swoje wyroby w dniu 11.12.16 w godz. 09.00 do 10.00 i są odpowiedzialni za 
aranżację wskazanego stoiska  

 Preferowane będą stoiska o charakterze świątecznym (ceramika artystyczna, zabawki, wyroby re-
gionalne, stroiki, świece, rękodzieło, słodkości i wypieki świąteczne)  

 Stoiska będą udostępniane bezpłatnie  

 Asortyment sprzedawanych wyrobów powinien być zgodny z podanym w zgłoszeniu  

 

§ 2 
 Wszelkie kwestie związane ze sprzedażą wyrobów, tj. zezwolenia, koncesje, licencje, ubezpieczenia 

i inne leżą po stronie Wystawcy  

 Wystawcy zabrania się prowadzenia działalności na terenie Jarmarku naruszającej dobre obyczaje, 
godność i uczucia religijne, udostępniania stanowiska osobom trzecim  

 Wystawca prowadzi stoisko w godzinach wyznaczonych w Regulaminie  

 Wystawca jest zobowiązany do przebywania lub wskazania osoby odpowiedzialnej na stoisku w go-
dzinach trwania Jarmarku  

 Wystawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów naprawy lub zakupu uszkodzonych stoisk wysta-
wienniczych, bądź innych przedmiotów powstałych z Jego winy 

 Wystawca nie może emitować żadnej muzyki  

 

§ 3 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:  

 za uszkodzenia powstałe na osobie lub mieniu Wystawcy spowodowane przez osoby trzecie  
w trakcie trwania Jarmarku  

 za szkody spowodowane kradzieżą  
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§ 4 
 Decyzję o możliwości wystawienia danego stoiska podejmuje Organizator Jarmarku, który zastrzega 

sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia  

 Organizator zastrzega sobie prawo do wyznaczenia miejsca na stoisko  

 Organizator zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania za powstałe szkody w miejscu or-
ganizowania Jarmarku Bożonarodzeniowego  

 

Prosimy o przesłanie zgłoszenia i potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem Jarmarku Bożonarodze-
niowego. 
 


