KIERMASZ ŚWIĄTECZNY 2021
REGULAMIN
1. Kiermasz Świąteczny 2021, zwany w dalszej części Regulaminu „Kiermasz”, odbędzie się 12
grudnia 2021 roku w Parku Miejskim przy OKSiR w Świeciu w godzinach 15:00-20:00.
2. Organizatorem Kiermaszu jest Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu z siedzibą przy ul.
Wojska Polskiego 139, 86-100 Świecie.
3. Podstawą udziału Wystawcy w Kiermaszu jest wypełnienie do 30.11.2021 Formularza
Zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie www.oksir.eu.
4. Na podstawie przesłanego Formularza zgłoszeniowego Organizator dokona weryfikacji
asortymentu w celu dopuszczenia go do sprzedaży podczas Kiermaszu. Organizator zastrzega
sobie prawo odmowy uczestnictwa Wystawcy w Kiermaszu, jeżeli uzna, że oferowany
asortyment jest niezgodny z celami wydarzenia.
5. Wystawca ma prawo do rezerwacji powierzchni handlowej, jednak w przypadku dużej ilości
zgłoszeń Organizator ma prawo do przyznania powierzchni mniejszej niż wnioskowana.
6. Po dokonaniu akceptacji zgłoszenia Organizator prześle e-mailem ostateczne Potwierdzenie
Uczestnictwa w Kiermaszu do dnia 3 grudnia 2021 r.
7. UDZIAŁ W KIERMASZU DLA WYSTAWCÓW JEST BEZPŁATNY!
8. Organizator zastrzega sobie prawo do przydziału miejsca według specyfikacji asortymentu.
9. Przygotowanie stoiska do sprzedaży będzie odbywało się od godz. 12:00 do 14:30 (na czas
rozładunku towaru). Po godz. 20:00 – zakończenie sprzedaży (załadunek towaru). Wystawca
zobowiązany jest prowadzić stoisko w godzinach wyznaczonych w Regulaminie. Podczas trwania
Kiermaszu i po jego zakończeniu Wystawcy zobowiązani są do utrzymania czystości
w wyznaczonym miejscu handlowym.
10. Nie dopuszcza się parkowania pojazdów Wystawców przy stanowiskach handlowych
w godzinach trwania Kiermaszu.
11. Podczas Kiermaszu dopuszcza się handel artykułami zarówno spożywczymi, jak i przemysłowymi.
12. Nie dopuszcza się handlu towarami, które stanowić mogą zagrożenie dla zdrowia i życia, m.in.
bronią palną, chemią ciężką, materiałami wybuchowymi, itp.
13. Wystawca we własnym zakresie organizuje stoisko (namiot, stoły, krzesła) oraz wyposaża je
indywidualnie w podręczny sprzęt gaśniczy.
14. Organizator zapewnia przyłącze energetyczne po wcześniejszej konsultacji z Wystawcą.
15. Organizator nie odpowiada za formę rozliczenia Wystawcy z Urzędem Skarbowym.
16. Wystawca uczestniczący w Kiermaszu na własny koszt ubezpiecza od odpowiedzialności cywilnej
siebie i swój asortyment. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody
spowodowane kradzieżą oraz tzw. siłami wyższymi (wichura, deszcz i inne przyczyny losowe).
17. Kwestie sporne wynikające z uczestnictwa w Kiermaszu rozstrzyga wyłącznie Organizator.
18. W związku z sytuacja epidemiologiczną w kraju (COVID-19) Kiermasz będzie odbywał się w

reżimie sanitarnym przy zachowaniu obowiązujących zasad bezpieczeństwa oraz
odpowiedniego dystansu. W przypadku odgórnych rozporządzeń zakazujących organizacji tego
typu wydarzenia, organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia.

