
REGULAMIN
Kiermaszu Wielkanocnego 

Dom Kultury w Baniach
1 kwietnia 2023

Organizatorem  Kiermaszu  Wielkanocnego  odbywającego  się  na  placu  przy  Domu  Kultury  w
Baniach, ul. Skośna 7, 74-110 Banie jest Dom Kultury w Baniach, zwanym dalej DKwB.

§ 1.
Czas trwania Jarmarku

Kiermasz Wielkanocny rozpoczyna się w dniu 1 kwietnia 2023r. o godzinie 10:00 i trwać będzie do
godz. 14.00.

§ 2. 
Zgłoszenia

1. Zgłoszenia udziału przyjmowane są na formularzu dostępnym na  stronie internetowej DKwB
www.  dkbanie.pl   w zakładce „ważne informacje”.

2.  Wypełniony  czytelnie  formularz  należy  podpisać  i  złożyć  osobiście  w  biurze  DKwB  w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 marca 2023r.

§3.
Warunki uczestnictwa

1. Warunkiem udziału w Kiermaszu Wielkanocnym jest zatwierdzenie uczestnictwa przez DKwB.

2. DKwB  zastrzega sobie prawo doboru Uczestników i rozmieszczeniu ich stanowisk na Placu
DKwB.

3.  Uczestnictwo  w  Kiermaszu  Wielkanocnym  następuje  na  podstawie  kolejności  zgłoszeń,
zawierających datę wpłynięcia formularzu.

4. Od Uczestników wymagany jest estetyczny wygląd każdego stoiska i jego utrzymanie przez cały
okres trwania kiermaszu.

5.  Uczestnicy zobowiązani  są  do utrzymania czystości  i  porządku na terenie  DKwB, własnych
stanowisk, a także na terenie do nich przyległym.

6.  Dom Kultury  w Baniach zastrzega sobie  prawo czasowego wyłączenia z  handlu stanowiska
Uczestnika w następujących okolicznościach:

- prowadzenia sprzedaży asortymentu innego niż zadeklarowany w Zgłoszeniu udziału,
- używania urządzeń elektrycznych o poborze prądu większym niż przewiduje Organizator,

7.  Uczestnicy  są  zobowiązani  do  prowadzenia  działalności  w  sposób  nie  naruszający  dobrych
obyczajów, godności i uczuć religijnych.

http://www.dkbanie.pl/
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8.  Uczestnik  zobowiązany  jest  do  przestrzegania  przepisów  p.poż.,  sanitarnych,  ochrony
środowiska, sanitarno-epidemiologicznych i innych.

9. Po zakończeniu Kiermaszu Wielkanocnego Uczestnik zwróci DKwB przedmiot najmu (krzesła,
stoły)  w  stanie  niepogorszonym  poza  normalny  stopień  zużycia,  wynikający  z  prawidłowej
eksploatacji.

10. Zabrania się wbijania jakichkolwiek kotew, śledzi namiotowych, itp.  w utwardzone podłoże
jezdni, chodnika i Placu DKwB.

11.  Zabronione jest tarasowanie i zastawianie w jakikolwiek sposób hydrantów i innych urządzeń
niezbędnych  w  przypadku  prowadzenia  akcji  ratowniczej  lub  gaśniczej,  przejść  i  dróg
ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz wjazdów na teren imprezy.

§ 4.
Odpowiedzialność

1.  DKwB  nie  odpowiada  za  szkody  wynikające  z  odwołania  całości  lub  części  Kiermaszu
Wielkanocnego z uwagi na ograniczenia wynikające z epidemią  COVID-19.

2. DKwB nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobach spowodowanych przez uczestnika
jak  również  za  ewentualne  uszkodzenia  towarów  przed,  po  i  w  trakcie  trwania  Kiermaszu
Wielkanocnego. 

3.  Organizator nie  odpowiada za szkody Uczestnika spowodowane kradzieżą,  ogniem, wichurą,
zalaniem wodą, przerwą w dostawie prądu, wody i innymi zdarzeniami losowymi.

4.  Organizator  nie  odpowiada za  wprowadzanie przez wystawców do obrotu żywności  (w tym
również słodyczy) i innych substancji w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 5.
Postanowienia końcowe

1. Podczas trwania Kiermaszu Wielkanocnego w godzinach 10:00 do 14:00 przedstawiciel DKwB
będzie pełnił na miejscu stały dyżur.

2.Wszelkie  stwierdzone  nieprawidłowości  występujące  w  trakcie  trwania  Kiermaszu  należy
niezwłocznie zgłaszać organizatorowi

3. W przypadku nie stosowania się do ustaleń Regulaminu, DKwB może usunąć Uczestnika bez
zwrotu poniesionych kosztów uczestnictwa. 


