Zal4cznrk nr 1 do zarzqdzenia Burmistrza Prudnikanr [y1
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-lREGUTAMIN
JARMARKU BOZONARODZENIOWEGO
PRUDNIK 08-10.12.2017 r.
1.

Otganrzatorem imprezy pn. Jarmark BoZonarodzeniowy, Prudnik 08-10.12.2017 r. jest
Gmina Prudnik Agencja Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik, z siedzib4
48-200 Prudnik, ul. Rynek 1, tel. +49 77 4376655, fax +49 7l 4397303,
e-mail : promocj a@prudnik.pi
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Miejscem organizacir Jarmarku BoZonarodzeniowego jest Rynek w Prudniku.

3

Jarmark czynny jest w dniach od 8
08.12.2017 r. od 14.00 do 20.00
09.12.2017 r. od 10.00 do 20.00
10.12.2017 r. od 10.00 do 18.00

4.

Program rmprez towarzyszqcych Jarmarkowi ogloszony zostanie
terenie miasta i gminy Prudnik w formie plakat6w.

5.

Organrzator wynajmie Wystawcom powierzchnig wystawow4 wewn4trz namiotu wraz
z lad4 drewnian4 wielkoSci 200cmx80cm oraz 2lszesNami. Wynajmujqc powierzcl:niE
na zewn4trz namiotu Wystawca zobowiqzany jest do zapewnienia namiotu we wlasnym
zakresie. Za najem powierzchni z przeznaczenrem na stoisko wystawowe pobierane s4
oplaty okreSlane w punkcie 6 regulaminu.

6.

Wystawcy zobowrqzujq sig do tiszczenia naleznoSci za najem przygotowanej przez
Organrzatora powierzchni wystawowej w tyrnza wytyczenie miejsca wystawowego oraz
zabezpieczeme na stoisku lady otaz krzesel, na podstawie umowy zawartej
z Organizatorem, w wysokoSct: 72 zllm2 netto.

7.

Wystawcy na podstawie umowy z,awafiej z Organizatorem mog4 prowadzii sprzedaz
produkt6w i uslug na terenie imprezy w dniach i godzinach okreslonych umow4, nie
wczeSniej niz od godziny 14.00 w pi4tek do godziny 19.00, w sobotg od godziny 10.00
do godziny 19.00 araz w niedzielE od godziny 10.00 do 18.00. Dzialalnolc ta
prowadzona mohe byi tylko w miejscach wskazanych przez Organizatora oraz zgodnie
z obowrqzuj4cymi w tym zakresie przepisami prawa. Dla kahdego z Wystawc6w
Organrzator wyznaczy i wyryczy mieisce prowadzenia dziaN.aLnoSci. Niedozwolone jest
prowadzenie dziaLalnoici poza wyznaczonym i wytyczonym przez Organizatora
terenem. Sluzby porz4dkowe Orgamzatora bgd4 uprawnione do usunigcia uczestnik6w
imprezy niestosuj4cych sig do niniejszego zapisu. DzialalnoSd handlow4
w rejonie Jarmarku prowadzid mog4 v,ryN1cznie Wystawcy posiadaj4cy pisemne
zezwolenreOrganizatora/umowazawartazArganizatorem/.

8.

Organrzator wyznacza punkt informacyjny (biuro Agencji Promocji i Rozwoju Gminy
Prudnik - Ratusz lparterl), w kt6rym dostgpny jest telefon alarmowy. Obsluga Jarmarku
posiada identyfikatory.

-

10.12.2017 r. w godzinach:

w mediach oraz na

-z-

9.

Osoby obecne na terenie wystawowym sQ zobowiqzane zachowywa6 sig w spos6b nie
zagraZajqcy porz4dkowi i bezpieczeristwu innych os6b na niej obecnych,
a w szczeg6lnoSci przestrzegai postanowieri Re gulaminu Jarmarku.

I}.Zabrania sig wnoszenia na teren wystawowy broni lub innych niebezpiecznych
przedmiot6w (narzgdzl) oraz material6w wybuchowych i wyrob6w pirotechnicznych.
11.

organizator Jarmarku uprawniony jest do utrwalania jej przebiegu,
a w szczeg6lnoSci zachowania sig os6b, przy pomocy urz4dzeh rejestruj4cych obraz
i dzwigk.

12. Wystawcy poszczeg6lnych stoisk handlowych oraz gastronomicznych ponosz4 peln4

odpowiedzialno5d za wlaSciwe uzytkowanie, sprawno6i i bezpieczefstwo
zainstalowanego sprzEtu i wszelkich urz4dzeri podczas Jarmarku. Stosuj4 sig do
postanowieri Regulaminu Jarmarku oraz umowy zawartej z otganizatorem,
a w szczeg6lnoSci do zakazu sprzeda|y alkoholu mlodzie|y do lat 18, osobom
nietrze?v,rym, a takhe termin6w prowadzenia dzialalnoSci handlowej, zgodnie z ust. 7
Regulaminu.

l3.Organrzator zapewnia powierzchnig wystawiennicz4. Wystawcy zobowi4zani s4
wykonai aranlacjg stoiska we wlasnym zakresie, w spos6b zapewniaj4cy
bezpieczefistwo dla nich samych oraz dla os6b odwiedzajqcych stoisko. Aranaacja
stoiska mo2liwajest tylko w obrgbie .vqllnaczanego miejsca.
14. Wystawcy majq prawo do montazu stoisk wystawienniczych od dnia 08.12.2017

r., od
godziny 10.00. Stoiska powinny byt przygotowane do dnia 05.12.2017 r., do godziny
14.00.

I5.Z

chwilq przybycia na teren wystawowy Wystawcy zobowiqzani s4 do rejestracji
Organizatora (biuro Agencji Promocji i Rozwoju Gminy

w punkcie informacyjnym
Prudnik - Ratusz).

16. Wszyscy uczestnicy Jarmarku maj4 obowiqzekzapoznai sig zniniejszym Regulaminem.

Regulamin znajduje sig na tablicy ogloszefr przy wejSciu gl6wnym do biura APiRGP
w punkcie informacyjnym Organizatora (biuro Agencji Promocji i Rozwoju Gminy
Prudnik - Ratusz).
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w punkcie informacyjnym Organizatora
(biuro Agencji Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik - Ratusz).

. Plan rozmreszczenia stanowisk dostgpny bEdzie

18.

KaZdy Wystawca ma obowi4zek posiada6 identyfikator. Identyfikatory przekazane
zostanq Wystawcom (2szt. dla kahdego Wystawcy) w punkcie informacyjnym
Organizatora podczas procesu rejestracji (biuro Agencji Promocji i Rozwoju Gminy
Prudnik

19.

-

Ratusz).

Organrzator zapewnia ubezpieczenie eksponat6w wystawowych w zakresie:
wandalizmu, ognia i innych zdarzeh losowych. Wystawcom zaleca siE wykupienie
polisy odpowiedzialnoSci cywilnej.

-3PRZEPISY PORZADKOWE OBOWIAZUJACE NA TERENIE JARMARKU
Otgantzator zasrrzega sobie prawo do zakazu wejScia na teren Jarmarku os6b, wobec kt6rych
istnieje uzasadnione podejrzenie wywolania niepokoju i zamieszek.
Organrzator zastrzega sobie prawo do usunigcia z terenu Jarmarku za poSrednictwem sluZb
ochrony, Strazy Miejskiej lub Policji os6b, wobec kt6rych istnieje uzasadnione podejrzenie
wywolania niepokoju r zamieszek oraz os6b, wobec kt6rych istnieje uzasadnione podejrzenie
przechowywania przedmiot6w stwarzaj 4cych zagrohenie 2ycia lub zdrowia innych uczestnik6w
Jarmarku.
Jarmark t towarzysz4ce jemu imprezy odbywad sig bgd4 zgodnie z Regulaminem.
DzialalnoSd handlow4 w rejonie terenu Jarmarku prowadz,ic mog4 wyLqcznie osoby posiadaj4ce
podpisan4 umowg z Organizatorem.
Osoby powoduj4ce szkody w mieniu nale?qcym do organizatora zostanq poci4gnigte do
odpowiedzialnoSci.

NA TERENIE JARMARKU ZABRANIA SI4

1.

Wnoszenia na teren Jarmarku napoj6w alkoholowych, Srodk6w odurzajqcych, ogni sztucznych,
rac, Swiec dymnych, tr4bek ze sprE2onvm powietrzem, gwizdk6w, noLy, butelek, szklanek,
puszek oruz innych przedmiot6w, kt6re mogq by6 uLyte jako brori i stanowii zagroaenie
bezoteczenstwa.

2.

Rzucania jakimikolwiek przedmiotami zarowno wewn1trzjak i na zewnqtrz obiektu.
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a

J.

U?ywanra wulgarnego slownictwa

4.

Wspinania sig na maszly, konstrukcje stalowe oruz inne miejsca znajdujqce sig na obszarze
terenu wvstawoweso.

5. U?ywania

obralama innych os6b.

odbiornik6w radiowych

lub innych przedmiot6w, kt6re mog4 utrudnia6 lub

uniemoZliwrac ptzeprow adzenie Jarmarku.

osoBY OBBCNE NA JARMARKU 54 ZOBOWTAZANE ZACHOWYWAC Sr4
W SPOSOB NIE ZAGRAZAJACY BEZPIECZENSTWU INNYCH 056B OBECNYCH NA
TEJ IMPREZIE, A W SZCZEGOLNOSCI PRZESTRZEGAE REGULAMIN6W
IMPREZY.
WEJSCIB NA TEREN JARMARKU O.ZNACZA AUTOMATYCZNA I B,EZWZ1GLEDNA
.{KCEPTACJ4 w/W PRZEPISOW.
ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO USUNI4CIA W KAZDYM CZASIE
Z TER,ENU JARMARKU PF(ZEZ SI,UZBY PORZADKOWE, POLICJE, STRAZ
MIEJSKA, KAZDEJ OSOBY, KT6RA DO NINIEJSZYCH PRZEPISOW SI4 NIE
ZASTOSUJE, {,UB KTORE.T OBECNOSC VrOCr ABY Z ROZNYCH POWODOW ByC
ZRODT,EM ZAGROaENIA LUB PRZYKROSCI DLA 056B TRZECICH.

Prudnik, paLdziernik 2017 r.

