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REGULAMIN JARMARKU BOŻONARODZENIOWEGO 

ORGANIZOWANEGO W GMINIE PAWŁOWICE 

 

Niniejszy Regulamin dotyczy Sprzedawców biorących udział w Jarmarku 
Bożonarodzeniowym zwanym dalej „Jarmarkiem”, zorganizowanym przez Wójta Gminy 
Pawłowice. Jarmark organizowany jest od 18 do 21 grudnia  
2022 roku, na rynku przed budynkiem Urzędu  Gminy w Pawłowicach, 
 ul. Zjednoczenia 60. 
 

I. ORGANIZATOR 

1. Organizatorem jest Wójt Gminy Pawłowice przy współudziale Gminnego Zespołu 
Komunalnego w Pawłowicach oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowicach. 

2. Organizator zapewnia Sprzedawcom stoiska wystawiennicze w postaci  
8 drewnianych domków i 10 stanowisk w namiotach wraz z wyposażeniem w ławy 
i stoły.  

3. Koordynatorem odpowiedzialnym za całość spraw organizacyjnych Jarmarku jest 
Kierownik Referatu Promocji i Integracji Europejskiej w Urzędzie Gminy 
Pawłowice, przy ul. Zjednoczenia 60, Beata Cyganek. Osobą wyznaczoną  
do bezpośredniego kontaktu ze Sprzedawcami jest Monika Klimek – referent  
w Referacie Promocji i Integracji Europejskiej, tel. 32 4756 340, e–mail: 
gmina@pawlowice.pl lub m.klimek@pawlowice.pl. 

 

II. CELE  

1. Promocja Gminy Pawłowice. 
2. Promocja kultury i tradycji świątecznych. 
3. Aktywizacja lokalnych twórców ludowych, artystów, organizacji i przedsiębiorców. 

 

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Aby zostać Sprzedawcą Jarmarku należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem, 
wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz podpisać oświadczenie o wyrażeniu zgody 
na przetwarzanie danych osobowych. 

2. Organizator telefonicznie lub mailowo skontaktuje się z zakwalifikowanymi 
wystawcami.  

3. Samodzielne stanowiska są dozwolone po wcześniejszym uzgodnieniu  
i zaakceptowaniu przez Organizatora.  
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4. W Jarmarku Bożonarodzeniowym uczestniczyć mogą: 
a. twórcy ludowi i rękodzieła artystycznego; 
b. przedsiębiorcy posiadający w swym asortymencie: ozdoby świąteczne, zabawki, 

choinki, wyroby ceramiczne, rękodzieło, biżuterię, wyroby z drewna, wypieki 
świąteczne, słodycze itp.; 

c. organizacje pozarządowe, placówki kultury oraz inne instytucje działające  
na terenie Gminy Pawłowice. 
 

5. Osoby/instytucje zainteresowane udziałem w Jarmarku, zobowiązane są do: 
a. Złożenia formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganym oświadczeniem 

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych osobiście w budynku 
Urzędu Gminy Pawłowice, przy ul. Zjednoczenia 60, drogą pocztową na wyżej 
wskazany adres lub e-mailem na adres: gmina@pawlowice.pl. Regulamin, 
formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody  
na przetwarzanie danych osobowych, dostępny jest na stronie internetowej 
www.pawlowice.pl, jak również w Punkcie Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy 
Pawłowice.  

b. Jednorazowej opłaty za stoisko w wysokości 5,00 zł niezależnie od ilości dni 
uczestnictwa w Jarmarku. Opłaty pobierane będą przez Gminny Zespół Komunalny  
w Pawłowicach.  

c. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa  
w Jarmarku, jeśli oferowane do sprzedaży produkty nie będą zgodne 
z charakterem i celem Jarmarku.  

d. Organizator Jarmarku zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia 
uczestnictwa w Jarmarku bez podania przyczyny. 

e. Sprzedawca nie ma prawa bez zgody organizatorów do wystawiania i wywieszania 
reklam poza terenem własnego stoiska.  

f. Organizator Jarmarku nie ponosi odpowiedzialności za mienie Sprzedawców. 
g. Wszelkie szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania stoiska wystawienniczego 

pokrywa Sprzedawca.  
h. Sprzedawcy ponoszą odpowiedzialność na oferowane produkty na swoim 

stanowisku. 
6. Zgłoszenia przyjmowane będą do 09.12.2022 r. lub do wyczerpania miejsc, 

o przydzieleniu stanowiska decyduje kolejność zgłoszeń.  
 

IV. ZASADY KORZYSTANIA Z MIEJSC WYSTAWIENNICZYCH 

1. W czasie trwania Jarmarku sprzedaż może być prowadzona wyłącznie  
przez osoby/instytucje, które zgłosiły się do udziału w jarmarku i złożyły stosowne 
dokumenty w Urzędzie Gminy Pawłowice.  

2. Rodzaj oferowanych na stoisku handlowym produktów musi być zgodny  
ze wskazanym w formularzu zgłoszeniowym. 

3. Sprzedaż będzie prowadzona wyłącznie w wyznaczonym przez Organizatora 
miejscu, w wyznaczonym terminie, tj. 18 grudnia 2022 roku w godzinach  
od 10:00 do 17:00 oraz od 19 do 21 grudnia w godzinach od 9:00 do 16:00.  

4. Organizator w miarę możliwości zapewnienia dostęp do energii elektrycznej. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji stoiska handlowego 

przyznanego Sprzedawcy. 
6. Wymagane jest, aby Sprzedawca zadbał o estetyczny wygląd stoiska 

wystawienniczego i porządek zarówno podczas trwania Jarmarku 
Bożonarodzeniowego, jak również po jego zakończeniu. 

7. W przypadku uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia stoiska wystawienniczego  
Sprzedawca zobowiązany jest do zapłaty Organizatorowi odszkodowania. 
Sprzedawca zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu, 
przepisów sanitarnych oraz przepisów ppoż. itp. 

8. Po zakończeniu sprzedaży Sprzedawca zobowiązany jest do oddania stoiska 
wystawienniczego przedstawicielowi Organizatora w takim stanie, w jakim  
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go przyjmował. Stoisko handlowe winno być uprzątnięte (śmieci wyrzucone)  
i oczyszczone z naniesionych dekoracji. 

9.  Po zakończeniu sprzedaży Sprzedawca zobowiązany jest do oddania klucza  
od stoiska-domku drewnianego wyznaczonemu pracownikowi Urzędu Gminy 
Pawłowice. Klucze należy oddać najpóźniej następnego dnia roboczego,  
do godz. 9:00. 
 

10. Sprzedawcy zabrania się: 
 prowadzenia na terenie Jarmarku działalności naruszającej porządek i spokój 

publiczny, dobre obyczaje i uczucia religijne, 
 udostępniania stoiska handlowego lub przydzielonego miejsca osobom trzecim  

bez zgody Organizatora, 
 dokonywania przeróbek w stoisku handlowym,  
 używania otwartego ognia, 
 sprzedaży podróbek produktów oraz produktów, na które Sprzedawca nie posiada 

zezwoleń,  
 sprzedaży narkotyków, środków psychotropowych oraz produktów 

pirotechnicznych,  
 

V. PROMOCJA 

1. W czasie trwania Jarmarku dozwolone jest robienie zdjęć i filmowanie ekspozycji 
poszczególnych Wystawców, na co Wystawcy wyrażają zgodę poprzez 
uczestnictwo w Jarmarku.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykonywania zebranego materiału  
na wielokrotnych polach eksploatacji.  

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

3. Poprzez przystąpienie do udziału w Jarmarku Bożonarodzeniowym Sprzedawca 
wyraża zgodę na warunki zawarte w regulaminie. 

4. Kwestie natury formalno-prawnej związane ze sprzedażą produktów, 
tj. zezwolenia, koncesje, licencje i podatki leżą wyłącznie po stronie Sprzedawcy. 
Wszelkimi ewentualnymi karami nałożonymi na Organizatora, a wynikającymi 
z nieprzestrzegania przepisów administracyjnych przez Sprzedawcę, zostanie 
obciążony Sprzedawca. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za produkty i eksponaty wystawione  
na stoisku handlowym, za uszkodzenia powstałe na osobie (a także osób 
współpracujących) lub mieniu Sprzedawcy przed, po i w trakcie trwania Jarmarku, 
za szkody powstałe na osobie (a także osób współpracujących) lub mieniu 
Sprzedawcy spowodowane kradzieżą oraz zdarzeniami losowymi takimi  
jak wichura, deszcze, śnieg, mróz, ogień, eksplozje, zalanie wodą, a także szkody 
wynikłe z przerwy w dostawie prądu.  

6. Informacje uzyskane od Sprzedawcy Jarmarku za pośrednictwem zgłoszeń będą 
wykorzystywane do celów związanych z organizacją Jarmarku.  

7. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie 
zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian zasad organizacji Jarmarku w razie 
wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności. O zmianach Organizator będzie 
informował Sprzedawców za pośrednictwem strony internetowej 
www.pawlowice.pl. 

9. Wykonywanie postanowień ww. Regulaminu powierza się Organizatorowi,  
który współpracuje z Gminnym Zespołem Komunalnym w Pawłowicach i Policją. 

 
 
 
Pawłowice, dnia 07.11.2022 r. 


