REGULAMIN JARMARKU „WEEKEND NA LUDOWO”
28-29 marca 2020

1. Jarmark „WEEKEND NA LUDOWO” zwany w dalszej części regulaminu Jarmarkiem odbędzie się
w dniach 28-29 marca 2020 roku w Sali Widowiskowej Zespołu Mazowsze w Otrębusach przy
ul Świerkowej 2 w godz.: sobota 28.03: 13.00 – 20.00; niedziela 29.03: 13.00 – 19.00.
Organizatorem Jarmarku jest Państwowy Ludowy Zespół Pieśni i Tańca Mazowsze im T.
Sygietyńskiego zwany dalej Organizatorem.
2. Jarmarkowi towarzyszyć będą koncerty Zespołu Mazowsze - sobota o godz. 18.00;
niedziela o godz. 17.00.
3. Każdy Wystawca zainteresowany udziałem w Jarmarku powinien przesłać do Organizatora
- drogą mailową na adres: jarmark.aga@mazowsze.waw.pl (najlepiej przez we transfer)
-lub pocztą (ul. Świerkowa 2 05-805 Otrębusy)
- lub dostarczyć osobiście
podpisaną kartę zgłoszeniowa wraz ze zdjęciami wyrobów (max 6 zdjęć) ew. linkiem do strony
internetowej lub profilu w mediach społecznościowych.
4. Termin nadsyłania kart zgłoszeniowych upływa 17.02.2020 roku.
Nadesłanie karty zgłoszeniowej nie jest jednoznaczne z zaproszeniem do udziału w Jarmarku
a jedynie wyraża gotowość Wystawcy do wzięcia w nim udziału.
5. Karta zgłoszeniowa zostanie wysłana do Wystawców którzy są w bazie Organizatora a także
zostanie wraz z cennikiem i regulaminem zamieszczona na stronie internetowej
www.mazowsze.waw.pl.
6. Komisja powołana przez Dyrektora PZLPiT Mazowsze do dnia 28.02.2020 podejmie decyzję
o wyborze spośród zgłoszonych osób Wystawców których zaprosi do udziału w Jarmarku.
7. Stoiska będą umieszczone na parterze i na piętrze budynku. Miejsce ulokowania stoiska zostanie
przypisane każdemu Wystawcy przez Komisję. Wystawca nie ma możliwości samodzielnego
wyboru miejsca.
8. Przyjęcie do udziału w Jarmarku zostanie potwierdzone przez Organizatora drogą mailową lub
telefoniczną.
9. Po otrzymaniu zaproszenia do udziału w Jarmarku i zaakceptowaniu przydzielonego miejsca
Wystawca w ciągu 5 dni roboczych winny jest uiścić opłatę zgodnie z cennikiem i przesłać do
Organizatora potwierdzenie wpłaty.
10. W przypadku nie uiszczenia opłaty po upływie w/w terminu Wystawca traci prawo do udziału
w Jarmarku a jego miejsce zostaje w dyspozycji Organizatora.

11. Wystawca który mimo uiszczenia opłaty nie może wziąć udziału w Jarmarku proszony jest
o zgłoszenie togo faktu do Organizatora. W takiej sytuacji miejsce wraca do dyspozycji
Organizatora. W przypadku rezygnacji Wystawcy z uczestnictwa w Jarmarku, Wystawcy nie
przysługuje zwrot kosztów i opłat poniesionych w związku ze zgłoszeniem. Jednocześnie
Organizator uprawniony jest do przekazania stoiska na rzecz innego zainteresowanego.
Wystawca nie może przekazać swojego miejsca osobom trzecim.
12. W trakcie Jarmarku preferowana będzie sprzedaż produktów o charakterze ludowym,
rękodzieło artystyczne, wyroby tradycyjne, ozdoby Wielkanocne itp.
13. Wysokości opłat, nr konta i inne informacje dotyczące płatności znajdują się w cenniku
Jarmarku.
14. Wystawca zgłaszający się na Jarmark będzie miał możliwość skorzystania ze stoiska Organizatora
(od 1,80/0,80 do 2m/1m) lub przyjazdu z własnym. Ilość stoisk Organizatora jest ograniczona
(zachęcamy do przyjazdu z własnym). Bez względu na wybraną opcję, każdy będzie miał do
dyspozycji 2 krzesła.
15. Ze względu na duże zainteresowanie imprezą i ograniczoną przestrzeń, każdy wystawca bez
względu na to czy korzysta ze stoiska Organizatora czy przyjeżdża z własnym – ma do dyspozycji
około 2 metry. Dopuszcza się ustawienie wieszaka, stojaka, sztalugi itp., ale nie obok stoiska lecz
za nim - obok krzesła wystawcy. Postawienie jakiegokolwiek dodatkowego wyposażenia stoiska
lub rozstawienie większego stoiska niż 2 metry wymaga wcześniejszego zgłoszenia i zgody
Organizatora.
16. W przypadku, kiedy Organizator uzna, że aranżacja stoiska zajmuje zbyt dużo miejsca
i przeszkadza w komunikacji - Wystawca zobowiązany jest do modyfikacji swojego stanowiska
zgodnie z zaleceniami Organizatora.
17. Montaż i aranżacja stoisk będą możliwe od godz. 11.30 (nie ma możliwości wcześniejszego
wejścia do budynku!!!). W momencie otwarcia budynku dla gości (godz. 13.00) wszystkie stoiska
powinny być już gotowe. W przypadku spóźnienia z rozstawieniem stoiska po godz. 12.50
Organizator zastrzega sobie możliwość przekazania tej powierzchni innemu wystawcy lub
demontażu stoiska bez obowiązku zwrotu opłaty.
18. Ze względu na przepisy ppoż. i konieczność zachowania ciągów komunikacyjnych dla naszych
widzów, ilość stoisk na dolnym i górnym holu jest ograniczona.
19. Demontaż stoiska możliwy jest najwcześniej w przerwie wydarzenia artystycznego a najlepiej
po wyjściu widzów z teatru, pamiętając o uprzątnięciu i zabraniu ze sobą wszelkich nieczystości
(śmieci, papiery, folie etc.)
20. Sprzedaż artykułów spożywczych:
- Wystawcy zobowiązani są do sprzedaży wyłącznie świeżych produktów, z aktualną datą
ważności. Organizator nie odpowiada za żadne przypadki zatrucia, utraty zdrowia, lub życia
będące następstwem spożycia produktów oferowanych przez wystawców. Wszelkie niezbędne

zezwolenia i koncesje wystawcy organizują we własnym zakresie. Organizator jest zwolniony z
wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie.
- Prosimy o nie zmywanie naczyń w toaletach i nie wyrzucanie do toalet resztek jedzenia.
- Prosimy o zabezpieczenie stoiska i obszaru wokoło przed zabrudzeniami spożywczo
pochodnymi. W przypadku pobrudzenia podłogi, ścian, luster itp. wystawca zostanie
poproszony o ich wyczyszczenie, lub w przypadku trudnych zabrudzeń zostanie zobowiązany do
pokrycia kosztów czyszczenia.
21. Kwestie natury formalno-prawnej związane ze sprzedażą produktów tj. zezwolenia, koncesje,
licencje, podatki leżą wyłącznie po stronie Wystawcy. Wszelkimi ewentualnymi krami
nałożonymi na Organizatora a wynikającymi z nieprzestrzegania przepisów administracyjnych
przez Wystawcę zostanie obciążony Wystawca.
22. Na stoisku znajduje się własność Wystawcy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
- produkty przechowywane na stoisku;
- eksponaty wystawione na stoisku;
- uszkodzenia powstałe na osobie lub mieniu Wystawcy przed, po i w trakcie trwania Jarmarku;
- szkody powstałe na osobie lub mieniu Wystawcy, spowodowane w szczególności kradzieżąoraz
zdarzeniami losowymi a także wynikłe z przerwy w dostawie prądu itp.
- szkody na osobie i mieniu powstałe w wyniku okoliczności za które odpowiada Wystawca.
23. Na noc z soboty na niedzielę można pozostawić swoje rzeczy na stoisku, jednak
odpowiedzialność za stoisko i mienie jakie się na nim znajduje spoczywa na Wystawcy.
Zaleca się zabezpieczenie stoisk narzutą/folią i zabranie szczególnie cennych przedmiotów ze
sobą.
24. Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa ppoż. i przepisów BHP
a także przestrzegania całkowitego zakazu palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych w całym
obiekcie.
25.

Przed decyzją o zgłoszeniu się na jarmark konieczne jest zapoznanie się z regulaminem.
Decyzja i udziale w Jarmarku jest równoznaczna ze znajomością regulaminu, akceptacją jego
zasad i deklaracją jego przestrzegania. Wystawca, który nie zastosuje się do zasad objętych
regulaminem może zostać usunięty z Jarmarku wraz ze stoiskiem. W przypadku usunięcia
Wystawcy z Jarmarku nie przysługują mu jakiekolwiek roszczenia w stosunku do Organizatora,
w szczególności związane ze zwrotem poniesionych kosztów i opłat. Ponadto Wystawca, który
nie zastosuje się do zasad wynikających z regulaminu, nie zostanie dopuszczony do udziału
w innych imprezach organizowanych przez PZLPiT Mazowsze

