
Regulamin  

„Zabrzańskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego  

- Idą Święta” 

 

  

§ 1 

1. „Zabrzański Jarmark Bożonarodzeniowy – Idą Święta”, zwany dalej „Jarmarkiem” jest imprezą 

wystawienniczo-handlową dla wystawców regionalnych wyrobów sztuki użytkowej i przedmiotów 

artystycznych, naturalnych produktów spożywczych oraz sprzedawców asortymentu o charakterze 

świątecznym, zwanych dalej „Wystawcami”.  

2. Organizatorem Jarmarku jest Miasto Zabrze, reprezentowane przez Prezydenta Miasta, Panią Małgorzatę 

Mańkę-Szulik, zwane dalej „Organizatorem”. 

3. W imieniu Miasta Zabrze Jarmark organizuje Urząd Miejski w Zabrzu, Zabrzańskie Centrum Rozwoju 

Przedsiębiorczości, ul. Powstańców Śl. 3, 41-800 Zabrze. 

a. koordynatorem ze strony Urzędu jest pracownik Zabrzańskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości 

Katarzyna Maciejewska, e-mail: zcrp@um.zabrze.pl, tel. 32 273-97-70. 

 

§ 2 

1. Jarmark organizowany jest w dniach od 06.12.2021 r. do 23.12.2021 r. w Zabrzu  na pl. Wolności. 

2. Działalność handlowa w trakcie trwania Jarmarku odbywać się będzie: 

a. w dniach od 06.12.2021 r. do 22.12.2021 r. w godzinach 10.00-18.00 

b. w dniu 23.12.2021 r. klucze z domków należy zdać do godz. 12.00 

3. Dopuszcza się możliwość wcześniejszego otwarcia stoisk handlowych i późniejszego ich zamknięcia. 

 

§ 3 

1. Osoba, bądź firma chcąca wystawiać swoje towary, zobowiązana jest do przesłania wypełnionej „Karty 

Zgłoszenia” wraz z załącznikiem o przetwarzaniu danych osobowych zwanego dalej „Kartą”, stanowiącej 

załącznik do niniejszego Regulaminu. 

2. Kartę należy przesłać do dnia 19.11.2021 r. faksem, e-mailem lub osobiście na adres: 

         Urząd Miejski w Zabrzu 

         Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości 

         ul. Powstańców Śl. 3 

         tel. 32  273-97-70, fax 32 273-97-74 

         zcrp@um.zabrze.pl 

3. Złożenie Karty w formie elektronicznej z dopiskiem w tytule wiadomości „Jarmark Bożonarodzeniowy - Idą 

Święta”, jest możliwe tylko w przypadku zeskanowania wypełnionej Karty wraz z podpisem wypełniającego.  

4. Samo złożenie Karty nie jest równoznaczne z przyjęciem osoby zgłaszającej do uczestnictwa 

w Jarmarku. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny. 

 

mailto:zcrp@um.zabrze.pl


§ 4 

Wypełnienie i złożenie Karty jest równoznaczne z przyjęciem i podporządkowaniem się niniejszemu 

Regulaminowi. 

§ 5 

1. Do dnia 22.11.2021 r. do godz. 14.00 Organizator poinformuje osoby, którym zostały przyznane domki. 

2. Informacja zostanie przesłana w formie elektronicznej, na podany w Karcie adres poczty elektronicznej. 

 

§ 6 

1. Organizator przydziela Wystawcy domek handlowy oznaczony numerem lub wyznaczone miejsce pod 

własny stragan, przy czym zastrzega sobie prawo jego zmiany z przyczyn organizacyjnych lub technicznych. 

2. Przydział przyznanego miejsca przez Organizatora jest ostateczne i nie podlega zmianie. 

3. Organizator nie przewiduje możliwości pozostawiania samochodów na miejscu sprzedaży. 

 

§ 7 

1. Montaż stoiska oraz rejestracja Wystawców odbywa się w dniu 06.12.2021 r. od godz. 8.00, co oznacza 

gotowość w w/w dniu o godz. 14.00. 

2. Wystawca zobowiązany jest do opuszczenia terenu Jarmarku w dniu 23.12.2021 r. do godz. 14.00. 

3. Wystawca otrzymuje identyfikator, który umożliwia wjazd i wyjazd samochodem na teren Jarmarku w celu 

dowozu towarów. 

4. Dowóz towarów może odbywać się tylko w godzinach innych niż czas trwania Jarmarku, w szczególnych 

przypadkach jest możliwy wjazd na czas rozładowania towaru, nie dłuży niż 15 minut. 

5. Parkowanie dłużej niż rozładunek towaru może skutkować otrzymaniem mandatu, na co Organizator nie ma 

wpływu. 

6. Wjazd i parkowanie na terenie Jarmarku muszą odbywać się z zachowaniem przepisów Prawo o ruchu 

drogowym. 

§ 8 

1. Domki handlowe będą udostępniane bezpłatnie. 

2. Udostępniane domki lub miejsca handlowe przeznaczone są wyłącznie dla Wystawcy, który jest za nie 

odpowiedzialny, tzn. stan techniczny domku musi być taki sam jak w dniu przekazania przez Organizatora. 

3. Zastrzega się, że Wystawca może być obciążony opłatą targową, zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach 

lokalnych. 

§ 9 

1. Organizator zapewnia ochronę Jarmarku z zastrzeżeniem paragrafu §16. 

2. W przypadku gdy domek handlowy ulegnie zniszczeniu z winy Wystawcy, odpowiedzialność materialną 

ponosi Wystawca. 

§ 10 

1. Wystawca jest zobligowany do wyposażenia stoiska w regały, półki i inne elementy niezbędne do ekspozycji 

we własnym zakresie. W przypadku  braku żarówki, przepalenia, chęci dorobienia dodatkowych kluczy 

koszty ponosi Wystawca. 

2. Zabrania się obudowywania udostępnionych domków handlowych. 



3. Wystawca zobowiązany jest do zapewnienia estetycznego wyglądu domku lub stoiska handlowego oraz 

iluminacji świetlnej oddającej klimat Świąt Bożego Narodzenia. 

 

                                                                                      § 11 

1. Wystawca ma prawo do prowadzenia reklamy na powierzchni własnego pawilonu pod warunkiem, że nie 

zakłóca normalnego toku imprezy. 

2. Reklama poza stoiskiem wymaga zgody Organizatora. 

 

§ 12 

Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, sanitarnych, ochrony środowiska 

i innych obowiązujących przepisów prawa. 

 

§ 13 

Wystawcy zabrania się prowadzenia działalności na terenie Jarmarku, naruszającej dobre obyczaje, godność 

i uczucia religijne, udostępniania stoiska osobom trzecim, obudowywania powierzchni stoisk pod rygorem 

natychmiastowego opuszczenia terenu Jarmarku. 

 

§ 14 

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

i inne należą do wyłącznych obowiązków Wystawcy. 

 

§15 

Pracownicy zatrudnieni w punktach żywieniowych oraz na stoiskach ze sprzedażą  produktów spożywczych 

muszą bezwzględnie posiadać ważną książeczkę badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych 

   

§ 16 

1. Wystawca jest zobligowany do: 

a. prowadzenia stoiska w godzinach i dniach wyznaczonych w Regulaminie bez możliwości zamknięcia 

stoiska przed ustaloną w Regulaminie godziną, 

b. utrzymywania porządku w miejscu sprzedaży oraz wokół niego w trakcie korzystania,  

c. wywożenia śmieci we własnym zakresie po każdym dniu handlu,   

d. przekazania Organizatorowi domku handlowego w takim stanie, jakim został mu on udostępniony,  

tj. wysprzątany, 

e. należytej dbałości o zajmowany domek handlowy, pokrycia kosztów naprawy lub zakupu uszkodzonych 

lub zaginionych elementów stoiska (odbiór i wydanie stoiska odbywa się na podstawie protokołu 

zdawczo-odbiorczego), 

f. należytego zabezpieczenia sieci rozdzielczej, 

g. zapewnienia bezpiecznego stanu technicznego urządzeń, mechanizmów i sprzętu elektrycznego 

wystawcy, ich sprawną i bezpieczną eksploatację oraz przyłączenie/odłączenie do/od sieci elektrycznej, 

h. posiadania wszelkiej dokumentacji w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, 



i. przestrzegania wszelkich przepisów prawa związanych z prowadzoną działalnością w udostępnionym 

miejscu handlu. 

2. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku, o którym mowa powyżej Wystawca zobowiązany będzie 

do uiszczenia kary umownej w wysokości 500 zł za każdy dzień niedopełnienia przedmiotowego 

obowiązku. 

§ 17 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: 

a. towar wystawiony w domku lub miejscu handlowym oraz za pozostawione rzeczy w dzień jak również 

w nocy, 

b. uszkodzenia powstałe na osobie lub mieniu Wystawcy przed, po i w trakcie trwania Jarmarku, 

c. 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 Jarmarku zabrania się: 

a. prowadzenia jakichkolwiek gier hazardowych, 

b. spożywania alkoholu poza oferowanym na Jarmarku, 

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 Jarmarku, 

h. wyrzucania do pojemników na śmieci wwiezionych lub wniesionych w tym celu odpadów. 

 

§ 20 

1. Wystawcy są zobowiązani do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz poleceń 

porządkowych Organizatora. 

2. W przypadku rażącego naruszenia przez Wystawcę obowiązków wynikających z Regulaminu, Organizator 

nakazuje mu natychmiastowe opuszczenie terenu Jarmarku.  

 

§ 21 

Podczas trwania Jarmarku w sprawach organizacyjnych i porządkowych decydują polecenia i rozstrzygnięcia 

Organizatora. 


