Zał. Nr 1 do zarządzenia nr 7/2020 Dyrektora NOK z dnia 09.07.2020 r.

Regulamin Udziału Wystawców
w JARMARKACH RĘKODZIEŁA W NAŁĘCZOWIE
organizowanych przez Nałęczowski Ośrodek Kultury w 2020 r.

1. Postanowienia ogólne
1.1 Organizatorem Jarmarków Rękodzieła, jest Nałęczowski Ośrodek Kultury z siedzibą
w Nałęczowie przy ul. Lipowej 6 zwany dalej „Organizatorem”.
1.2 Uczestnikami Jarmarków mogą być wystawcy (osoby fizyczne, przedsiębiorcy, instytucje,
organizacje pozarządowe, niezarejestrowane grupy twórców) prowadzący działalność
rękodzielniczą na obszarze miasta i gminy Nałęczów, na terenie gmin ościennych oraz na
terenie powiatów: lubelskiego, puławskiego, opolskiego.
1.3 Uczestnikami Jarmarków nie mogą być handlarze rękodziełem zakupionym od rękodzielników.
1.4 Wystawcy biorący udział w Jarmarkach oraz Organizator zobowiązują się do przestrzegania
zasad zawartych w Regulaminie.
1.5 Warunki uczestnictwa w Jarmarkach określają łącznie: niniejszy Regulamin oraz Karta
Zgłoszenia
2. Sprawy organizacyjne
2.1 Miejscem organizacji Jarmarków jest plac przed budynkiem NOK, przy ul. Lipowej 6
w Nałęczowie. Jarmarki odbędą się w dniach: 19.07.2020, 30.08.2020, 20.09.2020
2.2 Miejsca zostaną udostępnione dla Wystawców w dniu danego Jarmarku od godz. 8.30.
2.3 Wystawca zobowiązany jest:
1) zapewnić zabudowę Stoiska (namiot, stolik, parasol, krzesełka itp.).
2) zapewnić nieprzerwaną obsługę stoiska w godzinach otwarcia Jarmarku tj. od godz. 10.00
do godz. 17.00,
3) oznakować stoisko (nazwa wystawcy), oznakować nazwy produktów.
4) zapewnić estetyczny wystrój i aranżację stoiska oraz odpowiednią ilość produktów do
sprzedaży.
5) uiścić obowiązkowe opłaty dla administratora placu w wysokości 10 zł. za pierwszy m2
i 5 zł. za każdy rozpoczęty m2 (w ilości zgodnej z ilością podaną w Karcie Zgłoszenia).
2.4 Organizator zapewnia:
1) powierzchnię na stoisko ustalone z Wystawcą
2) toaletę zlokalizowaną w budynku NOK
3) promocję imprezy (plakaty, patronat medialny)
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3.1 Warunkiem uczestnictwa w Jarmarku jest:
1) Dostarczenie osobiście, lub mailem (nok@naleczow.pl) wypełnionego formularza - Karty
Zgłoszenia – najpóźniej do 15 lipca 2020 r. – dot. pierwszego Jarmarku, oraz do
17.08.2020 r. i 07.09.2020 r. – dot. kolejnych Jarmarków.
2) Samo dostarczenie Karty Zgłoszenia nie jest równoznaczne z przyjęciem podmiotu do
uczestnictwa w Jarmarku. Organizator zastrzega sobie prawo wyboru wystawców
w Jarmarku w przypadku większej ilości zgłoszeń (ograniczona liczba miejsc).
3) O wyborze decyduje uzyskanie największej liczby punktów przyznawanych na podstawie
następujących kryteriów:
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3 Zasady uczestnictwa

1.
Miejsce
prowadzonej miasto i gmina Nałęczów
działalności / pracowni
gminy ościenne
pozostałe miejscowości
2. Prezentacja/pokaz wybranej 2.1 prowadzenie warsztatu przy swoim
techniki *
stoisku przez cały czas trwania Jarmarku
2.2 publiczna prezentacja wybranej
techniki wykonawczej w amfiteatrze lub
przy swoim stoisku
2.3 przeprowadzenie, w uzgodnionym
z organizatorem czasie, warsztatów (od
30 – do 90 minut, w zależności od
zastosowanej
techniki)
dla
dzieci/młodzieży
w
trakcie
trwania
jarmarku, na przygotowanym wspólnie
z NOK stanowisku
3. Przekazanie dla Organizatora Wartość produktu do 25 zł
wybranego produktu w celu jego Wartość produktu do 50 zł
odsprzedaży
podczas
akcji Wartość produktu do 100 zł
charytatywnych
prowadzonych Za każde następne 50 zł.
przez NOK*

Punktacja
5 pkt.
3 pkt.
1 pkt.
2 pkt.
3 – 5 pkt.
3 – 5 pkt.

1 pkt.
2 pkt.
3 pkt.
+ 1 pkt.

*spełnienie kryteriów 2 i 3 nie jest obligatoryjne, pozwala natomiast uzyskać większą liczbę punktów
i może być zmieniane przez Wystawcę co każdy Jarmark (w zależności od możliwości Wystawcy).
Punktacja jest naliczana na każdy Jarmark odrębnie po złożeniu Karty Zgłoszenia.

3.2 Potwierdzenie przez Organizatora wpisania Wystawcy na listę danego Jarmarku nastąpi
kolejno: do 17 lipca 2020 r.; 21.08.2020 r.; 11.09.2020 r.
4 Rezygnacja
4.1 Wystawca może zrezygnować z udziału w Jarmarku pod następującymi warunkami:
1) Rezygnacja powinna być dostarczona do biura Organizatora na piśmie (poczta, mail)
najpóźniej na 7 dni przed terminem danego Jarmarku (termin ten nie dotyczy pierwszego
Jarmarku).
2) Za datę wpływu uznaje się datę wpływu rezygnacji do Organizatora.
4.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Jarmarku lub jego odwołania
w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatora.
5 Ekspozycja i lokalizacja
5.1. Organizator wskazuje lokalizację stoiska, oraz udostępnia Wystawcy powierzchnię na stoisko.
5.2. O lokalizacji stoiska decyduje:
1) termin nadesłania oryginału prawidłowo wypełnionej Karty Zgłoszenia,
2) wielkość stoiska,
3) możliwości terenu,
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6.1. Wystawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów porządku, bezpieczeństwa i higieny.
6.2. Z uwagi na innych wystawców oraz publiczność, a także zachowania dobrego imienia
Wystawcy i Organizatora nie dopuszcza się likwidacji stoiska w czasie trwania Jarmarku.
6.3. W przypadkach losowych Wystawca uzyskuje od Organizatora zgodę na likwidację stoiska
w terminie wcześniejszym niż zakończenie Jarmarku.
6.4. Zaleca się Wystawcom ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wynikającej
z uczestnictwa w Jarmarku, jak również ubezpieczenie eksponatów.
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6 Bezpieczeństwo, zabezpieczenie targów i ubezpieczenia, porządek

6.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób trzecich i uszkodzenie
eksponatów znajdujących się na Jarmarku, przed i po Jarmarku, jak również za szkody
spowodowane przez personel, publiczność i osoby trzecie.
6.6. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, ogniem, zmiennymi
warunkami i zjawiskami atmosferycznymi, a także działaniem sił wyższych. Organizator nie
zapewnia miejsc parkingowych.
6.7. Na terenie Jarmarku obowiązuje zakaz:
1) używania otwartego ognia
2) palenia tytoniu
3) zastawiania dojść i dojazdów do urządzeń przeciwpożarowych, przejść dla publiczności,
ciągów komunikacyjnych, oraz wyjść ewakuacyjnych
4) wjazdu na teren placu gdzie odbywa się Jarmark autami
5) wnoszenia substancji chemicznych (pożarowo niebezpiecznych)
6) pozostawiania bez dozoru urządzeń przystosowanych do ciągłej eksploatacji
6.8. Wystawca zobowiązuje się do utrzymania czystości na stoisku, usuwania śmieci oraz
zabrania ich ze sobą.
6.9. Wystawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów wprowadzonych przez władze
krajowe lub lokalne w związku z sytuacjami nadzwyczajnymi (np. przepisy sanitarne
obowiązujące w stanie epidemii itp.), a w szczególności:
1) respektować procedur obowiązujących w obiekcie NOK
2) wyposażyć stoisko w środki ochrony osobistej (płyn dezynfekujący lub rękawiczki)
3) zachować bezpieczną odległość pomiędzy uczestnikami Jarmarku/klientami stoiska
7. Postanowienia końcowe
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7.1. Złożenie u Organizatora podpisanej Karty Zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją
niniejszego Regulaminu.
7.2. Przestrzeganie Regulaminu powierza się pracownikom Organizatora, przy pomocy służb
porządkowych.
7.3. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu przez Wystawcę, Organizator ma prawo
odmówić mu udziału w Jarmarkach.
7.4. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Jarmarku będą rozstrzygane
polubownie, a w przypadku braku porozumienia przez właściwy organ miejscowo i rzeczowo
Sąd powszechny.

