
 

 

Na podstawie zrządzenia nr 6 

z dnia 17.11.2022r. 

Dyrektora Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle 

 

 

REGULAMIN JARMARKU BOŻONARODZENIOWEGO 
 

JARMARK BOŻONARODZENIOWY, zwany dalej „JARMARKIEM” jest imprezą handlową dla 
kurpiowskich twórców i  wytwórców regionalnych wyrobów i przedmiotów użytkowych, 
artystycznych i naturalnych produktów spożywczych, a także dla sprzedawców asortymentu o 
charakterze świątecznym (np. ozdób choinkowych, świec, opłatków itp.). 
 
ZASADY OGÓLNE  
1. Organizatorem Jarmarku Bożonarodzeniowego jest Centrum Kultury Kurpiowskiej                                

im. Ks. Mieczysława Mieszki w Kadzidle 

2. Jarmark odbywać się będzie na placu przy budynku Centrum Kultury Kurpiowskiej w terminie 
17.12.2022r. 

3. Część handlową Jarmarku stanowi ekspozycja stoisk twórców i artystów kurpiowskich, 
wytwórców artykułów świątecznych, regionalnych, lokalnych, zielarstwa, rękodzieła 
artystycznego i wytworów rzemiosła. W ramach Jarmarku możliwe jest również wystawianie 
stoisk gastronomicznych prze Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Kadzidło. 

4. Organizator udostępnia Wystawcom stragany wystawiennicze. Jednocześnie informujemy 
wystawców o ograniczonej liczbie stoisk. Organizator zastrzega sobie wybór asortymentu oraz 
przydzielenie rodzaju stoisk. 

5. Bezwzględnym wymogiem stawianym przez Organizatora jest estetyczny wygląd stoiska.  

6. Wystawcy zobowiązują się do uszanowania charakteru wydarzenia i miejsca, poprzez nie 
wystawianie towarów sprzecznych ze specyfikacją Organizatora oraz odpowiednią aranżację 
stoiska, jeżeli Organizator uzna to za konieczne. Wystawcy zobowiązują się również do usunięcia 
tych elementów swej oferty, które Organizator uzna za niemożliwe do pogodzenia z 
charakterem Jarmarku Bożonarodzeniowego.  

7. Z uwagi na publiczny charakter wydarzenia Organizator zastrzega sobie prawo do wykonywania 

podczas jarmarku zdjęć grupowych, fotorelacji i filmików, których rozpowszechnianie  -  zgodnie 

z art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. 

Dz. U. 2021 poz. 1062 z późn. zm.) – nie wymaga wyrażenia zgody przez osoby biorące udział w 

wydarzeniu. 

Grupowe zdjęcia, fotorelacje i filmiki mogą być publikowane na stronie internetowej gminy 
Kadzidło (www.kadzidlo.pl),  w mediach społecznościowych oraz w innych mediach (prasa 
lokalna). 

8. O zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących praw osobom, których dane 
dotyczą, zgodnie z art. 13 ust. 1-2 oraz art. 26 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 
119, s. 1) – zwanego „RODO”. Organizator informuje poprzez udostępnienia informacji na ten 
temat stanowiącej załącznik do regulaminu. 

http://www.kadzidlo.pl/


 

 

9. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 12.12.2022r. lub do wyczerpania miejsc, tel.29 7618 150 
 

10. Przygotowania stoiska do godziny 12.00. 
 

11. Lokalizacja stoiska jest określana przez Organizatora i zależy od warunków organizacyjno-
technicznych Jarmarku. 

 

12. Wystawca zobowiązany jest po zakończeniu Jarmarku do usunięcia ekspozycji oraz przywrócenia 

zajmowanej powierzchni handlowej do pierwotnego stanu. Odpady i śmieci należy pozostawić 

w wyznaczonym do tego celu miejscu. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń wjazdu i postoju na terenie 

Jarmarku. 

14. Wjazd dla samochodów na teren Jarmarku dozwolony jest wyłącznie w celu dokonania 

wyładunku oraz załadunku towaru . 

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za asortyment wystawiony na stoisku, za uszkodzenia 

powstałe na osobie lub mieniu Wystawcy przed, po i w trakcie trwania Jarmarku, za szkody 

spowodowane kradzieżą, ogniem, wichurą, deszczem, zamieciami śnieżnymi, eksplozją, zalaniem 

wodą, przerwą w dostawie lub przepięciem prądu i innymi przyczynami losowymi. 

16. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania wydawanych przez Organizatora, Policję i Straż 

poleceń porządkowych.  

 


