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Regulamin określający warunki zgłoszenia  

oferty handlowo-wystawienniczej  

w II Budziwojskim Kiermaszu Bożonarodzeniowym 

 

I. Cel Kiermaszu 

Celem Kiermaszu jest promowanie produktów lokalnych, przybliżenie tradycji związanych  

ze Świętami Bożego Narodzenia oraz propagowanie i ukazanie dorobku kół gospodyń, 

stowarzyszeń, podopiecznych placówek miejskich, a także twórczości osób zajmujących się 

rękodziełem. 

 

II. Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa warunki zgłoszenia oferty handlowo-wystawienniczej w II Budziwojskim 

Kiermaszu Bożonarodzeniowym – zwanego dalej „Kiermaszem”. 

2. Organizatorem Kiermaszu jest Rzeszowski Dom Kultury filia Budziwój – zwanego dalej 

„Organizatorem”. 

3. Kiermasz odbędzie się 16 grudnia 2018 roku w Rzeszowskim Domu Kultury filia Budziwój, ul. 

Budziwojska 194 w Rzeszowie, w godzinach 10:00-16:00. 

 

III. Warunki zgłoszenia oferty handlowo-wystawienniczej 

1. Podmioty chcące wystawić swoje produkty, zobowiązane są do wypełnienia karty zgłoszenia 

(załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz podpisania klauzuli (załącznik nr 2 do Regulaminu). 

2. Zgłoszenia należy dokonać w terminie do 13 grudnia 2018 roku, do godz. 19:00: 

 osobiście lub pocztą tradycyjną na adres:  Rzeszowski Dom Kultury filia Budziwój,  

ul. Budziwojska 194, 35-317 Rzeszów z dopiskiem „II Budziwojski Kiermasz 

Bożonarodzeniowy”, 

 drogą elektroniczną na adres: marta.glodowska@rdk.rzeszow.pl, wpisując w temacie:  

„II Budziwojski Kiermasz Bożonarodzeniowy”. 

3. Stoiska na Kiermaszu są bezpłatne a liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. 

4. W przypadku zgłoszeń przesłanych drogą pocztową decyduje  data stempla pocztowego. 

5. W Kiermaszu mogą wziąć udział podopieczni placówek miejskich, koła gospodyń, stowarzyszenia, 

grupy nieformalne, firmy i osoby indywidualne zamieszkałe lub działające na terenie miasta 

Rzeszowa. Na stoiskach mogą być sprzedawane artykuły, towary oraz dekoracje wykonane przez 

Wystawcę – zwane dalej „Wystawcami”. 

6. Organizator zapewnia zgłoszonym Wystawcom stanowisko wystawiennicze – stoły oraz dwa 

krzesła, jednocześnie zobowiązując do utrzymania porządku na stoisku oraz wokół niego. 

7. Zabrania się udostępniania stoiska osobom trzecim, pozostawienia pustego stoiska w trakcie 

Kiermaszu, sprzedaży napojów alkoholowych. 

8. Organizator Kiermaszu przekaże Wystawcom przygotowane stanowiska handlowo-wystawiennicze 

w dniu imprezy od godz. 9:00. 

9. Wystawca odpowiada za szkody, wyrządzone w czasie trwania imprezy, na udostępnionym mu 

przez Organizatora stoisku i zobowiązuje się do naprawienia lub pokrycia kosztów naprawy. 

10. Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan i jakość oferowanego towaru. 
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11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób i uszkodzenia towarów przed,  

po i w czasie trwania Kiermaszu. 

12. Wystawca przystępując do uczestnictwa w Kiermaszu jednocześnie potwierdza jakość i zgodność 

towarów z obowiązującymi przepisami sanitarnymi. 

13. Wszelkie kwestie związane ze sprzedażą produktów, tj. zezwolenia, podatki, licencje, ubezpieczenia 

i inne leżą w gestii Wystawcy. 

14. Wystawca jest zobligowany do przekazania Organizatorowi stoiska w takim stanie, jakim zostało mu 

ono udostępnione, tj. wysprzątane i oczyszczone z wszelkich dekoracji  naniesionych przez siebie. 

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wyniki finansowe sprzedaży prowadzonej w czasie 

Kiermaszu, wynikłe zobowiązania ze strony Wystawcy względem Urzędu Skarbowego oraz 

Sanepidu. 

 

IV. Postanowienia końcowe 

1. Na terenie Kiermaszu obowiązuje zakaz: 

 używania otwartego ognia, 

 korzystania z uszkodzonej lub prowizorycznej instalacji elektrycznej, 

 wnoszenia na teren Kiermaszu substancji chemicznych, pożarowo niebezpiecznych, 

 zastawiania dojść i dojazdów do urządzeń przeciwpożarowych oraz tarasowania przejść.  

2. Podczas trwania Kiermaszu w sprawach organizacyjnych i porządkowych decydują polecenia  

i rozstrzygnięcia Organizatora Kiermaszu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygania spraw nieuregulowanych niniejszym 

Regulaminem. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia przyjęcia zgłoszenia na Kiermasz bez podania 

przyczyny. 

5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu, miejsca lub odwołania Kiermaszu bez 

podania przyczyny. 

6. Wizerunek Wystawcy może być wykorzystywany przez Organizatora w materiałach służących 

popularyzacji Kiermaszu: w mediach elektronicznych, w szczególności wprowadzenie  

i przechowywanie w pamięci komputera, na stronach internetowych, przesyłanie za pośrednictwem 

sieci oraz w drukowanych materiałach promocyjnych. 

7. Zgłoszenie do Kiermaszu uważane będzie za uznanie warunków Regulaminu oraz wyrażenie zgody 

na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. 

U. 2018 r. poz. 1000). 

8. Regulamin niniejszego Kiermaszu dostępny jest na stronie www.rdk.rzeszow.pl 

9. Więcej informacji można uzyskać pisząc na adres e-mail: marta.glodowska@rdk.rzeszow.pl lub 

dzwoniąc (w godzinach 14:00-20:00) pod numer telefonu: 17 229 90 82. 
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