
REGULAMIN 

LUDOWEGO JARMARKU GÓRALSKIEGO 

 

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem) określa zasady porządkowe obowiązujące 

na terenie Ludowego Jarmarku Góralskiego (dalej zwany Jarmarkiem) obowiązujący 

odpowiednio: osoby prowadzące działalność handlową, inną działalność zarobkową lub 

niezarobkową (dalej zwani Wystawcy), również osoby odwiedzające Jarmark (dalej 

Odwiedzający). 

2. Termin: 29 wrzesień 2012 roku. 

3. Godziny trwania Jarmarku: godz. 12.00 – 21.00. 

4. Miejsce: ul. ks. Sz. Rembowskiego w Zgierzu na odcinku między ulicami: 1-go Maja 

a G. Narutowicza. 

5. Organizator: Gmina Miasto Zgierz. 

6. Organizator w celu zapewnienia bezpieczeństwa przygotował czasową zmianę organizacji ruchu 

dotyczącą  ul. ks. Sz. Rembowskiego dostosowaną do potrzeb Jarmarku. 

7. Zgłoszenia do udziału w Jarmarku przyjmowane są: 

a) Stanowisko ds. Spółek z Udziałem Miasta i Współpracy z Przedsiębiorstwami siedziba: Urząd 

Stanu Cywilnego, Zgierz ul. 1- go Maja 5, p. nr 3, tel. 42 716 39 75; 503 007 582 e-mail: 

kmaslinski@umz.zgierz.pl; mmichalak@umz.zgierz.pl 

8. Wystawcy nie wnoszą opłat za możliwość uczestnictwa w Jarmarku. 

9. Regulamin obowiązujący na terenie Jarmarku dostępny będzie: na stronie internetowej 

www.miasto.zgierz.pl, w Urzędzie Stanu Cywilnego w Zgierzu ul. 1-go Maja 5, p. nr 3, 

w Urzędzie Miasta Zgierza, pl. Jana Pawła II 16 w Punkcie Obsługi Interesanta, jak również 

umieszczony będzie na terenie Jarmarku w miejscach widocznych, 

10. Niezależnie od Regulaminu obowiązującego na terenie Jarmarku,  wszystkie osoby korzystające 

z Jarmarku i przebywające na jego terenie, zobowiązane są przestrzegać powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, w szczególności dotyczących zasad bezpieczeństwa, ruchu 

drogowego, jak również prowadzenia działalności handlowej i gospodarczej, a w szczególności 

przepisów sanitarnych.  

 

II. ORGANIZACJA STOISK 
 

1. Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji zgłoszonych Wystawców celem dopuszczenia 

do udziału w ekspozycji stoisk tylko wystawców zapewniających możliwość zachowania 

charakteru i potrzeb organizowanej imprezy.  

2.  Organizator wyznacza miejsce dla stoika Wystawcy, jest ono ostateczne i nie podlega negocjacji. 

3. Organizator nie zapewnia stoisk wystawienniczych jedynie w uzasadnionych przypadkach może 

pomóc w ich zapewnieniu. 

4. Organizator zastrzega sobie możliwość wpływu na zagospodarowanie stoisk Wystawców 

w uzasadnionych przypadkach. 

5. Organizator w trakcie trwania Jarmarku nie zapewnia noclegów. Miejsca noclegowe Wystawcy 

rezerwują i opłacają we własnym zakresie. 

6. Organizator nie przewiduje możliwości sprzedawania z samochodów lub pozostawiania 

samochodów na miejscu sprzedaży. 

7. Rozstawianie, aranżacja stoisk może odbywać się: dn. 29.09.12 r. w godz. 10.00 – 

12.00,opuszczenie terenu Jarmarku do godz. 21.30. 

8. Wystawcy zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, wprowadzenie 

do obrotu handlowego towarów odpowiednio oznakowanych, posługiwania się narzędziami 

pomiarowymi legalizowanymi, przestrzegania terminów przydatności do spożycia i trwałości 

towarów spożywczych przeznaczonych do sprzedaży oraz prawidłowego użytkowania stoiska 

według Regulaminu oraz posiadanie odpowiedniej dokumentacji uprawniającej do prowadzenia 

tego typu działalności. 
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9. Wystawcy zobowiązani są do utrzymania stoiska w czystości i porządku zarówno w trakcie jak 

i po zakończeniu Jarmarku. 

10. Wymagany jest estetyczny wygląd każdego stoiska. 

11. Organizator nie zapewnia dostępu do prądu. 

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie towarów przed, po i w trakcie trwania 

Jarmarku. 

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane kradzieżą, ogniem, wichurą, 

uderzeniem pioruna, eksplozją, zalaniem wody i innymi przyczynami losowymi. 

 

III. PRZEPISY PORZĄDKOWE 
 

1. Osoby przebywające na terenie Jarmarku zobowiązane są stosować się do poleceń wydawanych 

przez służby porządkowe organizatora Jarmarku oraz pracowników firmy zapewniającej ochronę 

Jarmarku. 

2. Z terenu gdzie odbywa się Impreza będą usuwane osoby, które swoim zachowaniem zakłócają 

porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem. Osoby stwarzające 

bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, mienia i innych dóbr powszechnie 

chronionych oraz dopuszczające się czynów zabronionych będą ujęte w celu przekazania Policji. 

3. Na terenie Jarmarku zabrania się:  

a) prowadzenia jakichkolwiek gier hazardowych,  

b) sprzedaży napojów alkoholowych (poza działalnością koncesjonowaną),  

c) spożywania alkoholu, poza terenem do tego celu wyznaczonym,  

d) wnoszenia przedmiotów i materiałów niebezpiecznych, żrących, radioaktywnych, 

wybuchowych, łatwopalnych, kanistrów z jakimkolwiek paliwem, jeżeli nie są to rzeczy 

przeznaczone do sprzedaży w fabrycznych i bezpiecznych opakowaniach, z odpowiednim 

certyfikatem, 

e) przebywania osobom nietrzeźwym lub zakłócającym porządek, 

f) zaśmiecania terenu Jarmarku, 

g) przebywania na terenie Jarmarku poza godzinami jego otwarcia, 

h) używania sprzętu nagłaśniającego lub w jakikolwiek inny sposób powodowania nadmiernego 

hałasu,  

i) umieszczania jakichkolwiek ogłoszeń, reklam bez zgody Organizatora i w miejscach do tego 

nie przeznaczonych. 

4. Wszystkie osoby przebywające na ternie Jarmarku winny zachować czystość i porządek, 

a w szczególności wyrzucać odpadki do przeznaczonych na to pojemników. 

5. Organizator  nie odpowiada za mienie wniesione na teren Jarmarku, a w szczególności za jego 

kradzież, zniszczenie lub uszkodzenie spowodowane przez osoby trzecie.  

 
IV. PRZEPISY KOŃCOWE 

 

1. Osoby prowadzące działalność handlową, nie przestrzegające postanowień Regulaminu 

obowiązującego na terenie Jarmarku, mogą utracić możliwość prowadzenia działalności podczas 

imprez organizowanych przez Organizatora Jarmarku na przyszłość i nie będą jej udostępniane 

miejsca handlowe. 

2. W razie stwierdzenia naruszeń przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności 

przepisów prawa karnego, prawa wykroczeń, przepisów sanitarnych, przeciwpożarowych, prawa 

o ruchu drogowym, osoby działające w imieniu właściciela Jarmarku powiadomią odpowiednie 

służby lub organy administracji, co może wiązać się z odpowiedzialnością karną lub 

administracyjną osób naruszających przepisy. 

3. Przypadki nie uwzględnione w Regulaminie będą rozstrzygane na podstawie przepisów Kodeksu 

Cywilnego. 


