REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA STOISK NA TERENIE IMPREZY PLENEROWEJ
PN. IX JARMARK BOŻONARODZENIOWY W TYCHACH
NA PLACU BACZYŃSKIEGO, W DNIACH 14 – 17 GRUDNIA 2017 R.
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje wystawców oraz sprzedawców podczas imprezy
organizowanej przez MCK na terenie placu Baczyńskiego w Tychach.
2. IX Jarmark Bożonarodzeniowy jest organizowany w dniach od 14 grudnia do 17 grudnia
2017 roku w godzinach od 12:00 do 21:00.
2. Definicje:
a) MCK – Miejskie Centrum Kultury w Tychach
b) wystawca – osoba prawna, fizyczna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, której odpłatnie udostępnia się stoisko w celu prowadzenia promocji
działalności własnej, sprzedaży lub świadczenia usług podczas organizowanej imprezy.
Wystawca zobowiązany jest do fiskalizacji sprzedaży
c) stoisko – drewniany domek udostępniony przez MCK
d) stoisko rękodzielnicze – to stoisko posiadające w swojej ofercie wyłącznie wyroby
rękodzieła i rzemiosła artystycznego wytworzone w sposób nieprzemysłowy, posiadające
wysokie walory artystyczne i estetyczne. Przedmioty rękodzieła artystycznego muszą być
wykonane z najlepszych materiałów, z użyciem tradycyjnych, ręcznych technik w
pojedynczych egzemplarzach lub w małych seriach.
3. Udostępnienie stoiska Wystawcy następuje na podstawie umowy użyczenia i po uiszczeniu
opłaty zgodnie z punktem 6 Regulaminu. MCK może odmówić udostępnienia wystawcy
stoiska w razie braku karty zgłoszenia do dnia 13 listopada 2017 r. lub w razie wniesienia
opłaty niezgodnie z punktem 6 Regulaminu.
a) Wystawca jest zobowiązany do złożenia karty zgłoszeniowej drogą elektroniczną (email)
lub osobiście w siedzibie MCK do dnia 13 listopada 2017 r. Wystawcy, których oferta
zostanie zakwalifikowana, zostaną poinformowani o tym fakcie drogą elektroniczną do dnia
20 listopada 2017 r.
b) Złożenie karty zgłoszeniowej nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem wystawcy do
otrzymania stoiska, a jedynie potwierdzeniem chęci udziału w imprezie.
4. W jarmarku mogą uczestniczyć wystawcy, których oferta odpowiada tematyce imprezy.
MCK może odmówić udostępnienia stoiska bez podania przyczyny. Kolejność zgłoszeń nie ma
znaczenia, MCK bierze pod uwagę wyłącznie jakość i rodzaj asortymentu. Wystawca
powinien stosować się do wskazówek dotyczących wykorzystania stoiska oraz na żądanie
MCK zaprzestać prezentacji oferty w zakresie nieodpowiadającym tematyce imprezy.
Preferowane będą stoiska posiadające w swojej ofercie sprzedaż produktów takich jak:
a) artykuły świąteczne, w tym ozdoby choinkowe

b) ceramika artystyczna, użytkowa
c) zabawki, stroiki
d) dzbany, wazy, kubki i inne naczynia z nadrukami lub ręcznie malowane
e) wyroby regionalne, w tym góralskie
f) świece, koronki, ozdoby, rękodzieło
g) kosmetyki, perfumy, galanteria skórzana, odzież, czapki rękawiczki
h) biżuteria, kamienie mineralne
i) artykuły spożywcze, w tym: słodycze, drobne przekąski, potrawy i wyroby regionalne
j) wypieki świąteczne
k) gastronomia, w tym grzane wino i cydr, piwo, miód piwny, wina.
5. Bez uprzedniej pisemnej zgody MCK wystawca nie jest uprawniony do oddawania innym
podmiotom stoiska lub jego części na jakiejkolwiek podstawie i w jakimkolwiek celu.
6. Opłatę za udostępnienie stoiska w wysokości 700 zł brutto za stoisko rękodzielnicze, 900 zł
brutto za stoisko handlowe i małą gastronomię, należy uiścić przelewem na konto MCK, nr
44 1240 1330 1111 0010 7505 0767 najpóźniej do dnia 27 listopada 2017 r. (decyduje data
odnotowania wpłaty na koncie MCK). Nieuregulowanie opłaty w tym terminie dyskwalifikuje
Wystawcę z uczestnictwa w imprezie. MCK wystawi wystawcy fakturę VAT.
7. Wniesiona przez Wystawcę opłata nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy Wystawca
zrezygnuje z udziału w imprezie po 4 grudnia 2017r.
8. Wystawca może na czas przygotowania i likwidacji stoiska wjechać na teren imprezy
pojazdem.
a) Wjazd możliwy jest najwcześniej od godziny 9:00 rano w dniu rozpoczęcia imprezy i
najpóźniej do 2 godzin po zakończeniu imprezy. MCK może ustalić inne godziny wjazdu i
wyjazdu, o czym wystawcy zostaną poinformowani telefonicznie
b) wystawca zobowiązuje się odprowadzić pojazd na wskazane przez MCK miejsce
postojowe, najpóźniej na 2 godziny przed rozpoczęciem imprezy
c) nie ma możliwości poruszania się przez wystawcę po terenie imprezy pojazdem w
godzinach trwania imprezy. Poruszanie się pojazdem po terenie imprezy na innych zasadach
wymaga uprzedniej zgody MCK
9. Wystawca jest zobowiązany:
a) przed rozpoczęciem imprezy – do usunięcia ze stoiska i pobliskiego terenu opakowania i
odpadów pozostałych po montażu i wyposażeniu stoiska,
b) po zakończeniu imprezy – do uprzątnięcia stoiska, a w szczególności do usunięcia ze
stosika wyposażenia, opakowań i odpadów
c) do pozostawienia stoiska w stanie identycznym jak w dniu odbioru
d) do użytkowania stoiska zgodnie z przeznaczeniem

e) otwarcia stoiska w godzinach 12:00 do 21:00, każdego dnia trwania imprezy
f) sprzedaży asortymentu zgodnego z kartą zgłoszenia.

Zdjęcie poglądowe stoiska

