
Regulamin 

SĄSIEDZKIEGO KIERMASZU ADWENTOWEGO 

z Mikołajem 

 

1. Organizatorem Sąsiedzkiego Kiermaszu Adwentowego z Mikołajem, jest Dom Kultury w Gostyni z 

siedzibą przy, ul. Pszczyńskiej 366, 43-176 Gostyń. 

2. Kiermasz odbędzie się 11 grudnia 2021r. (sobota) w godz. 14.00 – 19.00 na terenie Zagrody Śląskiej 

w Gostyni. 

3. Celem Kiermaszu jest: 

 integracja mieszkańców Gminy Wyry 

 promowanie produktów lokalnych, 

 podtrzymywanie oraz upowszechnianie tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych wśród 

lokalnej społeczności, 

 propagowanie i ukazanie twórczości mieszkańców, podopiecznych placówek oświatowych oraz 

twórczości osób zajmujących się rękodziełem, 

 aktywizacja działań artystycznych grup i podmiotów działających na terenie Gminy Wyry. 

4. Warunkiem uczestnictwa w Kiermaszu jest zgłoszenie udziału do 28 listopada br. Zapisy 

przyjmowane są w formie elektronicznej, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie 

www.dkgostyn.pl. Liczba miejsc jest ograniczona. 

5.. Organizator zastrzega sobie weryfikację zgłaszających się podmiotów. Samo zgłoszenie nie jest 

jednoznaczne z uczestnictwem w Kiermaszu. Potwierdzeniem udziału będzie mail zwrotny wysłany przez 

Organizatora. 

6. W Kiermaszu mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani mieszkańcy, stowarzyszenia, grupy 

nieformalne, firmy  prowadzące działalność gospodarczą. 

7. Udział w Kiermaszu jest bezpłatny dla osób prywatnych, organizacji pozarządowych, placówek 

oświatowych i innych podmiotów publicznych. 

8. Od osób prowadzących działalność gospodarczą pobierana jest jednorazowa opłata za reklamę w 

wysokości:      50 zł., ( płatna przelewem do dnia 10.12.2021 na konto bankowe Domu Kultury w Gostyni). 

9. Podczas Kiermaszu dozwolona jest sprzedaż rękodzieła oraz artykułów spożywczych, związanych ze 

świętami Bożego Narodzenia, m.in.: wypieków i ozdób świątecznych oraz wyrobów regionalnych 

mających charakter indywidualny (nieseryjny). 

10. Organizator dopuszcza możliwość udziału podmiotów z poza terenu Gminy Wyry. 

11. Organizator zapewnia dla jednego stoiska wystawienniczego: 1 ławo-stół oraz możliwość  podłączenia 

się do sieci elektrycznej max. 100W (przedłużacz w zakresie Wystawcy). 

12. Dla jednego stoiska wystawienniczego przewiduje się miejsce o w wymiarach max. 2x2m². 

http://www.dkgostyn.pl/


13. Organizator Kiermaszu zobowiązuje Wystawcę do utrzymywania porządku na stoisku oraz wokół 

niego jak również do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa. Ponadto zabrania się udostępniania 

stoiska osobom trzecim bez zgody organizatora. 

14. Wystawca zobowiązany jest przygotować swoje stoisko w dniu imprezy w godzinach od 11.00 do 

13.00. 

15. Wystawca jest świadomy panującej epidemii COVID -19 i ma obowiązek przestrzegania i stosowania 

się do obowiązujących obostrzeń związanych z zaistniałą sytuacją. 

16. Wystawca odpowiada za szkody wyrządzone w czasie trwania imprezy i zobowiązuje się do ich 

naprawienia lub pokrycia kosztów naprawy. 

17. Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan i jakość oferowanego towaru. 

18. Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo w obrębie swojego stoiska. 

19. Na terenie Sąsiedzkiego Jarmarku Adwentowego obowiązuje zakaz: 

 używania otwartego ognia, 

 eksploatowania grzejnych urządzeń elektrycznych, 

 korzystanie z uszkodzonej lub prowizorycznej instalacji elektrycznej, 

 wnoszenia na teren kiermaszu substancji chemicznych, pożarowo niebezpiecznych oraz 

tarasowania przejść. 

Postanowienia końcowe: 

20. Uczestnicy Kiermaszu są zobowiązani do przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym 

Regulaminie. 

21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wystawiane przedmioty. Ponadto nie ponosi 

odpowiedzialności za ich uszkodzenia, kradzież oraz za wypadki osób mające miejsce w czasie trwania 

Kiermaszu. 

22. Wystawca przystępując do uczestnictwa w Kiermaszu jednocześnie potwierdza jakość i zgodność 

oferowanych towarów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

23. Wszystkie ewentualne obowiązki prawne wynikające z prowadzonej sprzedaży spoczywają na 

Wystawcy. 

24. Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygania spraw nieuregulowanych niniejszym 

Regulaminem. 

 

Dodatkowych informacji udziela się pod numerem telefonu 32 218-70-00. Organizator zastrzega sobie 

prawo do dokonywania zmiany w powyższym Regulaminie, informacje o ewentualnych zmianach będą 

zamieszczane na stronie www.dkgostyn.pl, oraz portalu facebook. Organizator zastrzega sobie możliwość 

zmiany, terminu, miejsca lub odwołania Kiermaszu Adwentowego bez podania przyczyny. 

http://www.dkgostyn.pl/

