Jarmark Jagielloński
Parczew 28 lipca 2017r.
§ 1.
Jarmark Jagielloński w Parczewie, zwany dalej „Jarmarkiem” jest imprezą wystawienniczo-handlową
dla wytwórców regionalnych wyrobów użytkowych i artystycznych, naturalnych produktów
spożywczych, przedmiotów sztuki i dawnych wyrobów użytkowych.
Organizatorem jest Parczewski Dom Kultury.
§ 2.
Jarmark jest organizowany w dniu 28 lipca 2017r. w godzinach 12.00 -18.00
w Parku Miejskim przy Placu Wolności w Parczewie.
Wystawca po przybyciu na teren imprezy zajmuje miejsce na stoisko
i rejestruje się w punkcie informacyjnym w godz. 10.00 - 13.00
.
§ 3.
Osoba, bądź firma chcąca wystawiać swoje produkty zobowiązana jest do przesłania wypełnionej
Karty Zgłoszenia Wystawcy dostępnej na stronie Internetowej
www.pdkparczew.pl
Kartę należy wypełnić czytelnie /drukowanymi literami/ i przesłać najpóźniej do dnia 12 lipca 2017 roku
adres: Parczewski Dom Kultury, ul. Bema 5, 21- 200 Parczew
Tel. 83 355-12-45, e-mail: pdk_parczew@onet.pl
§ 4.
1. Wystawcy zabrania się prezentowania i handlowania:
- alkoholami, wyrobami tytoniowymi oraz innymi używkami,
- lekami i artykułami parafarmaceutycznymi,
- materiałami palnymi oraz wybuchowymi, - częściami i artykułami samochodowymi,
- współczesnymi artykułami audio-fonograficznymi i innymi.
2. Wszelkie kwestie związane ze sprzedażą produktów, tj. zezwolenia, podatki, koncesje i inne,
leżą w gestii wystawcy
§ 5.
Wystawca jest zobligowany do przebywania lub pozostawienia osoby odpowiedzialnej na stoisku
w godzinach trwania jarmarku. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub straty
wystawionych na stoiskach eksponatów.
§ 6.
Nie dopuszcza się parkowania pojazdów Wystawców przy stanowiskach handlowych, za wyjątkiem
czasu przeznaczonego na wyładunek i załadunek towaru.
§ 7.
Ustawienie stoiska bez zaproszenia organizatora jest NIEDOPUSZCZALNE
i podlega usunięciu z terenu imprezy. Koniecznością jest posiadanie tabliczki informacyjnej na stoisku
z nazwiskiem, imieniem, rodzajem działalności i miejscowością, z której jest wystawca.
§ 8.
Organizator zapewnia Wystawcom obiad /max. dla 2 osób na stoisko/ oraz dostęp do prądu
za indywidualnym uzgodnieniem telefonicznym, lub zaznaczeniem tego faktu w karcie zgłoszeń.
Zabrania się wystawcom zastawiania skrzynek z prądem.
Organizator nie zapewnia stolików, krzeseł, namiotów itp.
§ 9.
1.Uczestnicy Jarmarku są zobowiązani do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu
oraz poleceń porządkowych obsługi Jarmarku.
2. Potwierdzeniem przyjęcia zobowiązania jest złożenie podpisu na karcie zgłoszenia wystawcy.

