
Regulamin Izerskiego Jarmarku Rękodzieła i Sztuk Wszelakich

I Termin, miejsce, organizator
1. Izerski Jarmark Rękodzieła i Sztuk Wszelakich (zwany dalej Jarmarkiem) odbędzie się 

28-29 marca 2015 roku w Artystycznej Galerii Izerskiej w Kromnowie. Jarmark 
rozpocznie się o godz. 11, a zakończy o godz. 17.

2. Organizatorem Jarmarku są:
• Fundacja Rozwoju Regionalnego Kobold (Mała Kamienica 53, 58-512 Stara 

Kamienica, NIP: 611-27-30-095);
• Fundacja Harmonia Kultury (Kopaniec 69a, 58-512 Stara Kamienica, NIP: 

611-27-17-924);
• Gmina Stara Kamienica (Stara Kamienica 41, 58-512 Stara Kamienica, NIP: 

611-011-29-50)
3. Osobą odpowiedzialną za organizację Jarmarku jest Violetta Pietrzak, e-mail: 

jarmark.izerski@gmail.com

II Cel Izerskiego Jarmarku Rękodzieła i Sztuk Wszelakich
Izerski Jarmark Rękodzieła i Sztuk Wszelakich to impreza, której celem jest 
prezentacja i promocja lokalnych wyrobów artystycznych, rzemieślniczych i 
żywnościowych; wymiana doświadczeń pomiędzy producentami; umożliwienie 
kontaktu z potencjalnymi klientami; wsparcie lokalnych inicjatyw społecznych. 
Jarmark ma charakter cykliczny (kolejne edycje odbędą się w sierpniu oraz grudniu 
2015 roku oraz w latach kolejnych).

III Warunki uczestnictwa
1. W Jarmarku w charakterze wystawcy mogą brać udział artyści, rzemieślnicy, 

producenci lokalnej, zdrowej żywności. Każdy z wystawców zobowiązany jest do 
przestrzegania obowiązujących go przepisów prawnych i sanitarnych.

2. Osoby chętne do uczestniczenia w Jarmarku jako wystawcy zobowiązani są do 
przesłania na adres: jarmark.izerski@gmail.com lub dostarczenia drogą pocztową albo 
osobiście wypełnionego formularza zgłoszeniowego, który stanowi załącznik do 
niniejszego regulaminu oraz do przesłania na ten sam adres dwóch fotografii swoich 
produktów. Informacje oraz zdjęcia zostaną wykorzystane do promocji imprezy i 
danego wystawcy. Wystawca wyraża tym samym zgodę na nieodpłatne wykorzystanie 
w tym celu jego wizerunku.

3. Zgłoszenia należy przesyłać do 10 marca 2015 r.
4. Przesłanie karty zgłoszenia nie jest równoznaczne z przyjęciem na Jarmark.
5. Organizator w terminie do 12 marca ogłosi listę wystawców. Każda z osób, która 

prześle kartę zgłoszenia zostanie powiadomiona o tym, czy została przyjęta na 
Jarmark. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w Jarmarku.
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6. Potwierdzeniem udziału w Jarmarku przez Wystawcę jest uiszczenie opłaty do 17 
marca. Opłaty należy dokonać na konto Fundacji Rozwoju Regionalnego Kobold: 
39203000451110000002642750 w tytule wpisując „Jarmark Izerski – Wielkanoc”.

7. Brak wpłaty w tym terminie oznacza rezygnację z udziału w Jarmarku.
8. W przypadku uiszczenia opłaty i rezygnacji z udziału w Jarmarku Organizator nie 

zapewnia zwrotu poniesionych kosztów.
9. Organizator zapewnia wystawcom miejsca wystawowe w postaci stołów oraz krzeseł. 
10. Miejsca wystawowe przydziela Organizator i nie podlegają one zmianie.
11. Obowiązują dwa wymiary stoisk: 120 x 80 cm oraz 240 x 160 cm (lub odpowiadające 

im powierzchnią).
12. Organizator pobiera od wystawców opłatę w wysokości:

• 1 dzień Jarmarku: za stoisko 120 x 80 cm – 25 zł; 240 x 160 cm – 35 zł
• 2 dni Jarmarku: za stoisko 120 x 80 cm – 40 zł; 240 x 160 cm – 50 zł.

13. Wystawca zobowiązany jest do przybycia na miejsce Jarmarku co najmniej 30 minut 
przed jego rozpoczęciem w celu przygotowania ekspozycji. W razie spóźnienia 
wystawca powinien poinformować o tym niezwłocznie organizatora. W przypadku 
braku zgłoszenia (30 minut po rozpoczęciu Jarmarku) organizator ma prawo do 
zagospodarowania miejsca wystawowego w inny sposób.

14. Nakrycia stołów, elementy dekoracyjne leżą w gestii wystawcy.
15. Wystawcy w trakcie trwania Jarmarku mają zapewniony bezpłatny dostęp do kawy, 

herbaty, wody mineralnej oraz wrzątku. Kuchnia wystawców usytuowana jest na 
parterze Galerii.

16. Wystawcy wyrażają zgodę na fotografowanie i filmowanie swojej osoby i stoiska oraz 
nieodpłatne użycie tych wizerunków w przyszłości w celu promocji imprezy.

IV Ubezpieczenie
1. Wystawca ubezpiecza swój towar we własnym zakresie.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty spowodowane zniszczeniem 

artykułów czy ich kradzieżą.
3. Wystawca zobowiązany jest do takiego zabezpieczenia swojego towaru po pierwszym 

dniu Jarmarku, który zapewni jego bezpieczeństwo. Każdy robi to we własnym 
zakresie w sposób, który uzna za najodpowiedniejszy.

V Postanowienia końcowe
1. Wystawcy mogą zgłaszać ewentualne reklamacje podczas trwania Jarmarku 

bezpośrednio do organizatora.
2. Warunkiem uczestnictwa jest akceptacja niniejszego regulaminu.
3. W sprawach, które nie zostały uwzględnione w regulaminie zastosowanie mają 

przepisy Kodeksu Cywilnego.


