Regulamin wystawców na Jarmarku Dominikańskim 1 sierpnia 2021.
1. Warunkiem uczestnictwa w Jarmarku Dominikańskim w Choroszczy jest zgłoszenie wystawcy
u Organizatora tylko i wyłącznie telefonicznie pod numerem 725 357 788
Mapka z podziałem na strefy stoisk jest dostępna na stronach: www.kultura.choroszcz.pl oraz
www.jarmark.choroszcz.pl. W tym roku, w porównaniu do lat ubiegłych nie ma zapisywania się na
konkretny numer stoiska. Uczestnik zapisuje się do danej strefy (rękodzielniczo-rzemieślniczej lub
handlowej), a kolejność ustawiania stoiska odbędzie się w myśl reguły pierwszeństwa przybycia na Jarmark.
Rozstawianie stoisk rozpocznie się od godziny 7:00 po uprzednim zgłoszeniu się do Biura Jarmarku. Jeśli
ktoś ustawi stoisko przed tą godziną będzie zobowiązany zdemontować stoisko i ustawić się w kolejce do
Biura.
2. Opłata za stoisko handlowe 3x3 m wynosi 150 zł. W przypadku większego stoiska obowiązuje
wielokrotność tej kwoty.
3. Z opłaty są zwolnieni rękodzielnicy zrzeszeni w Polskim Stowarzyszeniu Twórców Ludowych
posiadający aktualną legitymację członkowską. Zwolnienie dotyczy jednego stoiska 3x3 m – w przypadku
większego stoiska obowiązuje opłata 75 zł za kolejne stoisko.
4. Opłata dla rękodzielników lub stoisk z asortymentem rzemieślniczym wynosi 75 zł. W przypadku
większego stoiska obowiązuje wielokrotność tej kwoty.
5. Opłata za stoisko handlowe dla mieszkańców Gminy Choroszcz oraz firm zarejestrowanych na terenie
Gminy Choroszcz wynosi 75 zł. W przypadku większego stoiska obowiązuje wielokrotność tej kwoty.
6. Strefa promocyjna jest dostępna nieodpłatnie dla fundacji, instytucji czy zbiórek charytatywnych.
7. Przy zapisie należy telefonicznie potwierdzić swój asortyment, a osoby zwolnione z opłat zobowiązane są
okazać podczas imprezy aktualną legitymację członkowską. Organizator zastrzega sobie prawo do
zakwalifikowania do alei rzemieślniczej.
8. Opłata za umożliwienie zaparkowania pojazdu przy stanowisku wynosi 50 zł, opłata za prąd wynosi 50 zł.
Nie na wszystkich stoiskach będzie możliwość ustawienia auta – dlatego tych, którzy chcą to uczynić
prosimy o wcześniejsze przybycie od godziny 7:00. Dostęp do prądu będzie dostępny w odległości ok. 50
metrów – Organizator nie zapewnia przedłużaczy.
9. Opłata za prąd i auto przy stanowisku dotyczą wszystkich rodzajów stoisk, w tym zwolnionych z opłaty.
10. Opłaty za stoisko muszą być uiszczone w ciągu 1 tygodnia od dnia zapisu gotówką w kasie
M-GCKIS lub przelewem na konto Organizatora: 64 1020 1332 0000 1402 0945 0430 (Miejsko-Gminne
Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy, ul. Sienkiewicza 29, 16-070 Choroszcz) tytułem „Stoisko Jarmark
2021”.

11. Dopłaty za ustawienie auta oraz dostęp do prądu będą pobierane wyłącznie w dniu Jarmarku gotówką lub
kartą. Prosimy dopłat za auto i prąd nie wpłacać na konto.
12. Wystawcy, którzy zgłoszą się w ostatnim tygodniu przed Jarmarkiem zobowiązaniu są wnieść opłatę na
konto najpóźniej w dniu 28 lipca lub na miejscu w Biurze Jarmarku.
13. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z przybycia na imprezę.
14. W przypadku, gdy wystawca chce otrzymać fakturę należy zgłosić to telefonicznie przy rezerwacji
stoiska.
15. Do alei rękodzielniczej mogą się zgłaszać wystawcy, których własnoręcznie wykonany asortyment
stanowi co najmniej 50 % całości. Organizator będzie weryfikował asortyment w alei rękodzielniczorzemieślniczej podczas imprezy. W razie stwierdzenia nieprawidłowości zostanie naliczona opłata w
wysokości dwukrotnej jak za stoisko handlowe.
16. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia wystawcy do alei handlowej (za odpowiednią opłatą) w
przypadku, gdy zgłoszony asortyment nie jest zgodny ze stanem rzeczywistym.
17.Wystawcy zobowiązani są do przybycia na miejsce imprezy w godzinach 7:00 – 10:00 w dniu imprezy.
Wcześniejsze przybycie i zajmowanie miejsca bez ustaleń z Organizatorem skutkuje usunięciem wystawcy z
powrotem do kolejki. W razie braku przybycia w późniejszych godzinach organizator nie zagwarantuje
możliwości ustawienia auta przy stoisku.
18. Wystawcy, którzy nie wykupili dodatkowego miejsca dla pojazdu parkowanego przy stoisku są
zobowiązaniu usunąć pojazd do godziny 10:000 w dniu imprezy. Dla Wystawców, którzy nie wykupili
miejsca dla samochodu będzie dostępny parking na terenie imprezy.
19. Po godzinie 10:00 w dniu imprezy rezerwacje stoisk ulegają anulowaniu, a opłata nie podlega zwrotowi.
20. Wystawcy, którzy będą chcieli zapisać się na stoisko w dniu imprezy będę to mogli zrobić od godziny
10:00 w razie dostępnych wolnych miejsc.
21. Wystawcy są zobowiązani zachować czystość w obrębie swojego stoiska
22. Wystawcy zobowiązani są do wykonywania poleceń Organizatora i firmy ochroniarskiej obsługującej
imprezę.
23. Decyzje ostateczną w kwestii interpretacji regulaminu posiada Organizator

