Regulamin Jarmarku Bożonarodzeniowego 2019
1. Jarmark Bożonarodzeniowy, zwany w dalszej części Regulaminu „Jarmarkiem”, odbywa
się każdego roku w Iłży w miesiącu grudniu. Szczegółowy termin Jarmarku oraz czas jego
trwania ogłoszony jest każdorazowo w listopadzie na stronie internetowych: www.ilza.pl.
2. Organizatorami Jarmarku, zwanymi dalej Organizatorami są Urząd Miejski w Iłży przy
udziale instytucji kultury Miasta i Gminy. Osobą odpowiedzialną za organizację Jarmarku
Bożonarodzeniowego jest Damian Kisiel pracownik Biura ds. Promocji, Funduszy Unijnych
i Integracji Europejskiej w Urzędzie Miejskim w Iłży, tel. 48 341 22 38. Osobą
odpowiedzialną za udostępnienie stoisk jest pani Ewa Marczykowska – Dyrektor MGOSiR
w Iłży tel. 504 142 955.
3. Podczas Iłżeckiego Jarmarku Bożonarodzeniowego odbywa się konkurs na najładniejsze
stoisko. Oceny ekspozycji na poszczególnych stoiskach dokona Komisja Konkursowa
powołana przez Organizatorów Jarmarku. Laureaci konkursu otrzymają nagrody
ufundowane przez organizatorów Jarmarku.
4. Miejscem odbywania się Jarmarku jest Rynek w Iłży.
5. Miejsce do handlowania, wraz z lokalizacją punktu handlowego, wskazuje osoba
odpowiedzialna za wynajem stoiska.
6. Parkowanie pojazdów w czasie trwania Jarmarku możliwe jest tylko poza terenem Rynku,
z uwzględnieniem punktu 7.
7. Każdemu wystawcy miejsce do handlowania zostanie przypisane przez Organizatora
przed datą rozpoczęcia Jarmarku i dokładnie wskazane w dniu jego rozpoczęcia.
8. Wjazd do Rynku oraz przygotowanie stoiska do sprzedaży jest dopuszczalne każdego dnia
trwania Jarmarku w sobotę w godz. od 12.00 do 15.00 oraz w niedziele godz. od 07.00 do
09.00 (na czas rozładunku towaru) oraz w sobotę od 21:30 i niedziele od 16:00 jednakże
każdorazowy czas postoju w Rynku nie może być dłuższy niż 45 minut.
9. Kierujący pojazdem zobowiązany jest przestrzegać istniejącej w Rynku i na drogach
dojazdowych do Rynku w Iłży organizację ruchu.
10. Za wjazd pojazdu na teren Jarmarku na czas rozładunku i załadunku towarów wystawcy,
zgodnie z pkt. 7 Regulaminu, nie będzie pobierana opłata.
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11. Podczas Jarmarku dopuszcza się handel artykułami różnymi – zarówno spożywczymi, jak
i przemysłowymi.
12. Nie dopuszcza się handlu towarami, które stanowić mogą zagrożenie dla zdrowia i życia.
13. Stoiska oraz punkty gastronomiczne–handlowe powinny być wyposażone indywidualnie
przez najmujących w podręczny sprzęt gaśniczy.
14. Osoby sprzedające na stanowiskach gastronomicznych powinny mieć aktualne badania
SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNE.
15. Podczas trwania Jarmarku, i po jego zakończeniu, wystawcy zobowiązani są do
utrzymania czystości pod groźbą kary z art. 145 kodeksu wykroczeń.
16. Kwestie sporne wynikające z uczestnictwa w Jarmarku rozstrzyga wyłącznie Organizator.
17. Osoby zainteresowane udziałem w Jarmarku, w charakterze wystawców, zobowiązane
są do wypełnienia „Formularza zgłoszeniowego”, który dostępny jest do pobrania na
stronie internetowej www.ilza.pl oraz w siedzibie MGOSiR w Iłży, ul. Orła Białego 3.
Zgłoszenie uczestnictwa w Jarmarku przyjmowane jest drogą elektroniczną (skan
podpisanego zgłoszenia) na adres jarmark@ilza.pl

lub należy je złożyć osobiście

w siedzibie MGOSiR w Iłży, ul. Orła Białego 3. odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń
jest Ewa Marczykowska.
18. O udziale w Jarmarku decyduje kolejność zgłoszeń. O wpisaniu na listę uczestników
Jarmarku zainteresowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem
poczty elektronicznej – wpisanie na listę uczestników następuje na podstawie złożonego
„Formularza zgłoszeniowego”.
19. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia Jarmarku uczestnik jest zobowiązany do podpisania
Umowy z Organizatorem. W przeciwnym razie Organizator ma prawo do usunięcia
Uczestnika z listy wystawców.
20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na stoisku
zajmowanym przez Wystawcę.
21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób i uszkodzenia towaru przed,
po i w czasie trwania Jarmarku.
22. Regulamin Jarmarku jest dostępny w Urzędzie Miejskim w Iłży ul Rynek 11, pokój 19 oraz
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Iłży – www.ilza.pl
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