ZASADY UDZIAŁU W KIERMASZU
ORGANIZOWANYM PRZEZ MIASTO USTROŃ
Organizatorem w rozumieniu niniejszych zasad jest Miasto Ustroń z siedzibą w Ustroniu, ul Rynek 1.
„Punktem handlowym” w rozumieniu niniejszych zasad jest domek handlowy (o wymiarach 2x2,5 m), którego
lokalizacja, konstrukcja zostały zatwierdzone przez Organizatora.
Zasady udziału.
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Warunkiem uczestnictwa w kiermaszach realizowanych przez Organizatora jest:
- zaproponowanie ceny nie mniejszej niż 123,00 zł brutto za cały okres obowiązywania umowy,
- dokonanie zgłoszenia oraz wypełnienie wszelkich dokumentów przez niego dostarczonych, a także
wniesienie stosownych opłat, jak również uzyskanie potwierdzenia udziału.
Przedstawiciele punktów handlowych składają ankietę zgłoszeniową w zaklejonej kopercie
opieczętowanej danymi firmy wraz z kompletem dokumentów oraz podpisanymi niniejszymi zasadami
udziału.
Organizator dopuszcza handel w 5 punktach handlowych wyłącznie asortymentem wykonanym
własnoręcznie jak robótki ręczne, koronki, decoupage, biżuteria ręcznie robiona, obrazy i inne produkty
ręcznie wykonane oraz 5 punktów handlowych na działalność spożywczą i gastronomiczną. Nie
dopuszcza się możliwości handlu materiałami wykonywanymi fabrycznie.
Niezbędnym warunkiem uczestnictwa jest uregulowanie wszelkich wymaganych należności finansowych
wobec Organizatora. Wymóg ten dotyczy również podmiotów powiązanych kapitałowo lub personalnie z
uczestnikiem.
Organizator zapewnia:
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Możliwość użytkowania punktu handlowego wyposażonego w przyłącze elektryczne. Stoisko nie będzie
wyposażone w stoły, krzesła i szafki.
Możliwość użytkowania stoiska do sprzedaży okazjonalnej bez przyłącza elektrycznego.
Obsługę techniczną w godzinach pracy Organizatora.
Utrzymanie czystości na terenie rynku.
Udzielanie bieżących informacji dotyczących danej imprezy.
Podanie informacji o kiermaszach do wiadomości mediów przed ich rozpoczęciem, opcjonalnie w
ramach organizacji kiermaszy realizowane są imprezy towarzyszące.
Udostępnienie przyłącza elektrycznego dla uczestników prowadzących działalność gastronomiczną we
własnych obiektach, po uprzednim zatwierdzeniu ich warunków technicznych przez Organizatora.
Możliwość udziału w kiermaszach przy wykorzystaniu własnego stoiska po uprzednim uzyskaniu zgody
Organizatora.
Obowiązki uczestników.

III.

Przejęcie punktu handlowego przez uczestnika następuje po podpisaniu umowy i okazaniu dowodu
wpłaty.
2. Otwarcie i zamknięcie punktu handlowego winno następować zgodnie z zapisami umowy zawartej z
Organizatorem.
3. Wszystkie urządzenia pobierające energię elektryczną winny być wyłączone poza godzinami handlu.
4. Uczestnicy obowiązani są do utrzymywania czystości i estetyki wokół własnego punktu handlowego
również po jego zamknięciu.
5. Każdy obiekt gastronomiczny musi posiadać własne pojemniki na odpady w ilości wyznaczonej przez
Organizatora. Pojemniki indywidualne należy systematycznie opróżniać we własnym zakresie. Zabrania
się wylewania wszelkich odpadów do studzienek kanalizacyjnych pod rygorem poniesienia kosztów ich
udrożnienia oraz ukarania mandatem.
6. Każdy obiekt gastronomiczny, w którym grzane są oleje, winien być wyposażony w gaśnicę o
pojemności 5 kg oraz gaśnicę pianową typu GWG - 2XAF (z przeznaczeniem do palących się
tłuszczów).
7. Pracownicy obiektów gastronomicznych, w szczególności grillów, obowiązani są do zwrócenia należytej
uwagi na sposób zabezpieczenia paleniska przed rozprzestrzenianiem się ognia oraz dymu w punkcie
handlowym. Wszystkie urządzenia, będące wyposażeniem obiektów gastronomicznych winny posiadać
aktualne atesty.
8. Wszystkie urządzenia gastronomiczne winny być ustawione na drewnianych podestach, pokrytych folią
o odpowiedniej grubości.
9. Po zakończeniu kiermaszu, uczestnik zobowiązuje się do przywrócenia używanego fragmentu terenu do
stanu pierwotnego.
10. Uczestnik prowadzący punkt gastronomiczny lub sprzedaż artykułów spożywczych powinien posiadać
stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności wydane przez Terenową Stację Sanitarno –
Epidemiologiczną. Pracownicy punktów wymienionych w zdaniu poprzednim muszą posiadać odzież
ochronną i aktualną książeczkę zdrowia wydaną przez Sanepid, która ma znajdować się na stoisku
handlowym.
11. Każdy uczestnik reprezentujący firmę zagraniczną ma obowiązek złożyć przed rozpoczęciem imprezy
wszystkie niezbędne dokumenty przetłumaczone na język polski przez przysięgłego tłumacza.
1.
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12. Należy ściśle przestrzegać zgodności asortymentu towarów zgłoszonych Organizatorowi do sprzedaży.
Obowiązuje zakaz sprzedaży środków spożywczych łatwo psujących się. Przygotowane dania muszą
być podawane konsumentom w naczyniach jednorazowego użytku.
IV.

Zasady prowadzenia handlu i gastronomii.
Obowiązującymi godzinami otwarcia punktów handlowych są godziny zapisane w umowie i ogłoszeniu.
Dopuszcza się prowadzenie handlu poza obowiązującymi godzinami. Nieprzestrzeganie godzin otwarcia
punktu handlowego lub gastronomicznego, w tym także zamknięcie go przed terminem zakończenia
kiermaszu podanym w umowie, będzie upoważniało Organizatora do naliczania kary umownej zgodnie z
umową oraz brakiem możliwości udziału w imprezach realizowanych przez Organizatora w przyszłości.
2. Dostawy towarów winny odbywać się w wyznaczonych do tego miejscach i zgodnie z obowiązującymi
przepisami, jednak nie później niż do godziny 20.00. Dostawca towaru ma obowiązek opuszczenia miejsca
postoju niezwłocznie po zakończeniu czynności zaopatrzeniowych. Obowiązuje bezwzględny zakaz
wjazdu pojazdów oraz wprowadzania przyczep na płytę Rynku.
3. Wszelka zabudowa przed stoiskiem urządzeń dodatkowych typu regały, stoły itp. jest dozwolona wyłącznie
po uzyskaniu zgody Organizatora. Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność za estetyczne wykonanie
zabudowy, jak również zabezpieczenie jej przed kradzieża, dewastacją i innymi szkodami losowymi.
Elementy stanowiące zabudowę wystawek w ciągu dnia należy złożyć tak, aby nie były widoczne i nie
niszczyły estetyki punktu handlowego. Wystawki poza godzinami handlu należy usunąć.
4. Uczestnik dokonuje zwrotu przydzielonego mu punktu handlowego przedstawicielowi Organizatora w
takim stanie, w jakim został mu przekazany. Obiekt powinien być czysty, wszelkie śmieci i odpady
wyniesione do przeznaczonych na ten cel pojemników.
5. Wszelkie przeróbki (w tym także: przybijanie półek, wieszaków, haków, gwoździ itp.) urządzeń będących
własnością Organizatora mogą być dokonane wyłącznie za jego zgodą, a po zakończeniu Kiermaszu
urządzenia te winny być przywrócone do stanu poprzedniego. Nie wolno wbijać gwoździ, śrub lub wkrętów
w płaszczyznę dachu.
6. Zabrania się ustawiania wszelkiego rodzaju zadaszeń namiotowych lub foliowych.
7. Handel może być prowadzony wyłącznie przez pracowników firmy, która dokonała zgłoszenia. Zabrania
się dopuszczenia do prowadzenia handlu pracowników innych firm lub przekazywania obiektu innej firmie
niż wskazana w zgłoszeniu. W razie naruszenia tego postanowienia Organizator zastrzega sobie prawo do
naliczenia kary umownej w wysokości 100% kosztów udziału.
8. Ceny towarów przeznaczonych do sprzedaży winny być umieszczone przy każdym rodzaju artykułów w
sposób widoczny i nie budzący wątpliwości odnośnie ceny którejkolwiek wystawionej sztuki towaru.
9. Obowiązuje bezwzględny zakaz sprzedaży narkotyków i ich symboli oraz wszelkich artykułów godzących
w uczucia religijne, bądź powszechnie uważanych za obsceniczne, zakaz sprzedaży artykułów
pirotechnicznych, a także alkoholu bez stosownego zezwolenia.
10. Obowiązuje bezwzględny zakaz sprzedaży podróbek towarów firmowych oraz towarów, na sprzedaż
których uczestnik nie posiada licencji.
11. Obowiązuje bezwzględny zakaz sprzedaży obnośnej.
12. Obowiązuje bezwzględny zakaz trzymania zwierząt wewnątrz punktów handlowych.
1.
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Reklama.
1.
2.

VI.

Umieszczanie reklam na terenie kiermaszu jest dopuszczalne po uzyskaniu zgody Organizatora.
Reklama firm, których towary są sprzedawane na stoisku wymaga akceptacji Organizatora.
Zgłoszenie udziału przez uczestnika.
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Należności za udział w kiermaszu, ustalone w zgłoszeniu mogą podlegać dalszym negocjacjom.
Każdy uczestnik imprezy działa na własne ryzyko.
Uczestnik dokonujący wpłaty należności z tytułu udziału w kiermaszu na konto Organizatora jest
obowiązany podać nazwę firmy lub osoby, której wpłata dotyczy.
W przypadku opóźnienia w zapłacie należności Organizator będzie uprawniony do pobierania odsetek
ustawowych.
Rezygnacja z udziału w kiermaszu do 14 dni przed jej rozpoczęciem skutkuje obciążeniem uczestnika
kosztami w wysokości 50 % kwoty ustalonej w zgłoszeniu ofertowym. Rezygnacja z udziału w
imprezie po w/w terminie skutkuje obciążeniem uczestnika kosztami w wysokości 100 % tej
należności.
Wystawcy, którzy mają nieuregulowane zaległości pieniężne względem Organizatora nie mogą
uczestniczyć w kiermaszach.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione przez uczestnika wynikłe z
niezakwalifikowania się do udziału w imprezie.
Organizator zastrzega sobie prawo przydziału stanowisk i usytuowania obiektów według swego
uznania.
Pierwszeństwo do udziału w targach i kiermaszach mają firmy i osoby, które uczestniczyły w
kiermaszach przygotowywanych przez Organizatora.

2

ZASADY UDZIAŁU W KIERMASZU
ORGANIZOWANYM PRZEZ MIASTO USTROŃ
Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia udziału w imprezie, jeżeli uzna, że
oferowany towar lub sposób zachowania się zgłaszającego jest niezgodny z celami danego
przedsięwzięcia lub zasadami dobrej współpracy.
10. Organizator, w trosce o różnorodność oferowanych towarów może odmówić uczestnictwa
zgłaszającemu chęć udziału w imprezie, jeśli oferowany przez niego rodzaj produktu lub usługi
znajduje się już w ofercie innych uczestników.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zmiany terminu organizowanych imprez z
przyczyn od siebie niezależnych.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za częściowy lub całkowity zakaz handlu w trakcie trwania
imprezy, jego ograniczenie lub inne utrudnienia jeżeli wynika to z decyzji służb porządkowych (Policji,
Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego etc.) lub władz
administracyjnych.
9.

VII.
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VIII.
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Szczegółowe warunki organizacyjno – techniczne.
Wszelkie zastrzeżenia co do przebiegu imprezy, w szczególności dotyczące obsługi, należy zgłaszać
niezwłocznie pracownikom Organizatora.
Przydział mocy dla punktów gastronomicznych nie może przekraczać 3,0 KW, a dla punktów rękodzieła
0,5 KW. Handlujący we własnym zakresie wykona podłączenie do skrzynki elektrycznej ustawionej przez
Organizatora. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora przekroczenia wielkości poboru energii
elektrycznej, Organizator ma prawo odłączyć uczestnika od dostępu do energii elektrycznej.
Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, a także wzniecania otwartego ognia. Urządzenia
elektryczne (wagi, magnetofony, kasy fiskalne, etc.) muszą być zasilane przez odpowiednie filtry.
Wszelkie prace związane z instalacją elektryczną, winny być wykonane przez pracownika posiadającego
odpowiednie uprawnienia oraz upoważnienie Organizatora.
Zabrania się dokonywania jakichkolwiek przeróbek urządzeń elektrycznych, korzystania z uszkodzonej lub
prowizorycznej instalacji elektrycznej, a także wszelkich innych urządzeń niezgłoszonych u Organizatora.
Zabrania się pozostawiania bez nadzoru urządzeń podłączonych do sieci elektrycznej.
Uczestnicy kiermaszu są obowiązani do przestrzegania przepisów ruchu drogowego, a także zasad ruchu
obowiązujących w miejscu odbywania się kiermaszu. Zabrania się zastawiania dojść i dojazdów do
urządzeń przeciwpożarowych.
Uszkodzenia obiektów handlowych, w tym ewentualne włamania należy zgłaszać niezwłocznie
pracownikom Organizatora, a przedmiotowy obiekt należy odpowiednio zabezpieczyć.
Zaleca się używanie odpowiednich, estetycznych ubiorów sprzedawców dostosowanych do rodzaju punktu
handlowego i oferowanego w nim towaru (w szczególności: stroje ludowe, regionalne, związane z
zawodem, etc.).
Postanowienia końcowe.
Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na ich zdrowiu lub mieniu.
Każdy uczestnik winien ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej.
Organizator ma prawo zażądać zamknięcia i zwrotu punktu handlowego, jeżeli uczestnik nie uiścił
należnych opłat w wyznaczonym terminie lub narusza w sposób rażący niniejsze zasady udziału w
kiermaszach. W tym przypadku uczestnikowi nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa ani
jakiekolwiek inne roszczenie odszkodowawcze wobec Organizatora.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przyczynami losowymi, siłą wyższą i
innymi czynnikami niezależnymi od Organizatora. Dotyczy to w szczególności szkód spowodowanych
kradzieżą, pożarem, zalaniem, wiatrem, uderzeniem pioruna, eksplozją, przerwami w dostawie energii
elektrycznej.
Za elementy wystawy pozostawione w punkcie handlowym i na zewnątrz Organizator nie odpowiada.
Uczestnik wyraża zgodę na fotografowanie, nagrywanie, kręcenie filmów z wykorzystaniem zajmowanego
przez niego stoiska handlowego oraz wyraża zgodę na wykorzystanie zebranego materiału przez
Organizatora.

Załączniki:
1. Projekt umowy
2. Zgłoszenie

Przyjmuję treść niniejszych zasad do wiadomości i stosowania

Podpis ……………………………

Data ………………………….
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