
Regulamin Jarmarku Bożonarodzeniowego 2021 

1. Jarmark Bożonarodzeniowy, zwany w dalszej części Regulaminu „Jarmarkiem”, odbędzie się  

w dniach 10-12 grudnia 2021r., w Pajęcznie w godzinach: piątek (10.12.) od 16:00 do 20:00 w sobotę 

(11.12) od 11:00 do 20:00 oraz w niedzielę (12.12) od 11:00 do 20:00. 

2. Organizatorem Jarmarku jest Urząd Miejski w Pajęcznie, Miejski Ośrodek Kultury w Pajęcznie oraz 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pajęcznie. Osobą odpowiedzialną za organizację Jarmarku 

Bożonarodzeniowego jest p. Anna Stachera- pracownik Urzędu Miejskiego w Pajęcznie  tel. 0-34 311-

15-23 wew. 254,  email: jarmark@pajeczno.pl. 

3. Miejscem odbywania się Jarmarku jest teren przed Urzędem Miejskim w Pajęcznie, ul. Parkowa 8/12, 

98-330 Pajęczno. 

4.Warunkiem uczestnictwa w Jarmarku jest potwierdzenie zgłoszenia przez Organizatora telefonicznie 

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

5.Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w Jarmarku bez 

podania przyczyny. 

6. Organizator zapewnia Wystawcom miejsce wystawiennicze w namiocie. Istnieje możliwość 

ustawienia przez Wystawcę własnego stoiska poza namiotem po uzyskaniu zgody Organizatora przy 

czym maksymalne  wymiary nie mogą przekroczyć 3 x 3 m. 

7. Każdemu Wystawcy miejsce do handlowania zostanie przypisane i dokładnie wskazane przez 

Organizatora w dniu rozpoczęcia Jarmarku. Obowiązuje kolejność zgłoszeń. 

8. Podczas Jarmarku dopuszcza się handel artykułami różnymi – zarówno spożywczymi, jak  

i przemysłowymi, przy czym artykuły spożywcze powinny spełniać wymogi sanitarne. 

9. Handel odbywa się wyłącznie w miejscach wyznaczonych i udostępnionych przez Organizatora. 

10. Nie dopuszcza się handlu towarami, które stanowić mogą zagrożenie dla zdrowia i życia. 

11.Opłata za wynajęcie stoiska wynosi 30,00 zł za każdy dzień. Opłata będzie pobierana na miejscu 

przez inkasenta. 

12.Prawo do bezpłatnego wynajęcia stoiska handlowego przysługuje stowarzyszeniom oraz szkołom  

 i przedszkolom. 

12. Stoiska wyposażone będą w dostęp do gniazda elektrycznego oraz stół o wymiarach 180 cm x 90 

cm. 

13. Podczas trwania Jarmarku, i po jego zakończeniu, Wystawcy zobowiązani są do dbania o porządek 

i bezpieczeństwo w ramach stoiska. 

14. Kwestie sporne wynikające z uczestnictwa w Jarmarku rozstrzyga wyłącznie Organizator. 

15. Kwestie natury formalno-prawnej związane ze sprzedażą produktów, tj. zezwolenia, koncesje, 

licencje, podatki leżą wyłącznie po stronie Wystawcy. 

16. Osoby zainteresowane udziałem w Jarmarku, w charakterze wystawców, zobowiązane są do 

wypełnienia „Formularza zgłoszeniowego”, który dostępny jest do pobrania na stronie internetowej 

www.pajeczno.pl. 



17. Zgłoszenie uczestnictwa w Jarmarku przyjmowane jest drogą elektroniczną (skan podpisanego 

zgłoszenia) na adres jarmark@pajeczno.pl lub w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pajęcznie (ul. Parkowa 

8/12 ) – osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń jest p. Anna Stachera i Ewa Tokarczyk. 

18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na stoisku zajmowanym przez 

Wystawcę. 

19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób i uszkodzenia towaru przed, po  

i w czasie trwania Jarmarku. 

20. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku, gdyby Jarmark nie doszedł do skutku 

lub uległ skróceniu z przyczyn niezależnych od Organizatorów. Odpowiedzialność Organizatorów za 

odwołanie lub skrócenie Jarmarku z innych przyczyn jest ograniczona maksymalnie do wysokości 

wniesionych opłat. 

21. Ze względu na przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się Covid-19 ilość wystawców biorących udział 

w Jarmarku jest ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń oraz stan zdrowia), a wszyscy uczestnicy 

zobowiązani są do przestrzegania aktualnych zasad i wytycznych GIS związanych z zapobieganiem 

rozprzestrzeniania się Covid-19. Osoby prowadzące działalność oświadczają , że wg swojej wiedzy, nie 

są zakażone koronawirusem, nie przebywają na kwarantannie, izolacji lub pod nadzorem 

epidemiologicznym. Jeśli ten stan rzeczy zmieni się do czasu Jarmarku Bożonarodzeniowego, wówczas 

niezwłocznie powiadomią Urząd Miejski w Pajęcznie. 


