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REGULAMIN JARMARKU BOŻONARODZENIOWEGO 2022 W ŁAGIEWNIKACH 
 
 

 
ORGANIZATOR JARMARKU ORAZ KONKURSU 

 
Organizatorem Jarmarku Bożonarodzeniowego 2022 w Łagiewnikach jest  
Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach, z siedzibą przy  
ul. Słowiańskiej 13 w Łagiewnikach. 
 
 

INFORMACJE OGÓLNE 
 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Jarmarku Bożonarodzeniowym 
2022, zwanym Jarmarkiem. 
2. Jarmark odbywać się będzie w dniu: 11 grudnia 2022 r., w godzinach 10:00-16:00  
na placu pod kościołem pw. św. Józefa w Łagiewnikach.(zastrzegamy możliwość 
zmiany/skrócenia godzin w zależności od warunków pogodowych) 
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za formę rozliczenia Wystawcy z Urzędem 
Skarbowym i innymi instytucjami – Wystawca prowadzi sprzedaż na własną 
odpowiedzialność. 
4. Organizator zapewnia tylko i wyłącznie stoły dla Wystawców, a także dostęp do 
prądu. 
5. Wystawcy zapewniają we własnym zakresie niezbędne wyposażenie własnego 
stoiska oraz przedłużacze. 
6. Integralną częścią regulaminu są karty zgłoszenia załącznik nr 1 Karta zgłoszenia do 
udziału w Jarmarku Bożonarodzeniowym 2022 w Łagiewnikach do pobrania na stronie 
www.gokbis.pl  lub w siedzibie GOKBiS. 
7.       Wystawcami podczas Jarmarku mogą być: 

• osoby indywidualne,  

• koła gospodyń wiejskich,  

• grupy nieformalne,  

• stowarzyszenia, 

• rękodzielnicy 
8.        Liczba stoisk jest ograniczona. 
9.        Po skompletowaniu kart zgłoszenia, Organizator dokonuje wyboru Wystawców 

spośród nadesłanych propozycji i informuje telefonicznie lub mailowo o uczestnictwie  
w Jarmarku. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia oraz weryfikacji 
poprawnego asortymentu bez podania przyczyny. 

11. Jeśli liczba zgłoszeń Wystawców jest większa niż liczba miejsc, którymi dysponuje 
Organizator, o udziale decyduje oryginalność i unikalność oferowanego asortymentu. 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do przydziału stoiska i jego położenia według 
własnego uznania. 
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13.  Asortyment sprzedawanych artykułów musi być zgodny z podanym w karcie zgłoszenia  
i zatwierdzony przez Organizatora. 

14.  Wystawca ma obowiązek obsługiwać stoisko w dniach i godzinach trwania Jarmarku. 
15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian godzin handlu oraz terminu funkcjonowania 

Jarmarku. 

 
 

ZASADY UDZIAŁU W JARMARKU 
 

1. Warunkiem udziału w Jarmarku w charakterze Wystawcy jest dostarczenie wypełnionej 
karty zgłoszenia (załącznik nr 1 ) w jeden ze wskazanych niżej sposobów: 

• pocztą na adres: 
Gminny  Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach 
ul. Wrocławska , 58-210 Łagiewniki 
z dopiskiem : Jarmark Bożonarodzeniowy 2022 w Łagiewnikach 

• osobiście na w/w adres 

• pocztą elektroniczną: biuro@gokbis.pl z dopiskiem w tytule:  
Jarmark Bożonarodzeniowy 2022 w Łagiewnikach 

2. Kartę zgłoszenia należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 5 grudnia 2022 r. 
 

 
 

OBOWIĄZKI I PRAWA WYSTAWCÓW 
 

1. Wystawca ma obowiązek nadzorowania oraz  utrzymania porządku w obrębie stoiska. 
2. Obowiązuje całkowity zakaz ingerowania w konstrukcję stołów, np. wbijania gwoździ, 

pinezek, wkręcania wkrętów, używania zszywaczy itp. 
3. Wystawca nie może emitować na stoisku żadnej indywidualnej muzyki. 
4. Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów, w szczególności 

przeciwpożarowych i bezpieczeństwa. 
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