
Regulamin Letniego Jarmarku Rękodzieła i Wyrobów Artystycznych 

Termin: 22-23 czerwca 2013 

Miejsce: Oborniki Wielkopolskie- Ulica Marszałka Józefa Piłsudskiego 

 

Organizatorzy: 

Urząd Miasta i Gminy w Obornikach 

Obornicki Ośrodek Kultury 

 

Warunki uczestnictwa, ogólnie przepisy organizacyjne: 

1.Warunkiem udziału w Jarmarku Obornickim jest nadesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego 
(umowy) drogą elektroniczną w postaci skanu lub drogą pocztową  na podany niżej adres: 

Obornicki Ośrodek Kultury w Obornikach Wielkopolskich 

Ul. Armii Poznań nr 18 

64-600 Oborniki 

Adres e-mail: jarmarkobornicki@gmail.com 

 

 

Wypełnienie zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem i podporządkowaniem się Regulaminowi. 

 

Uwaga! W zgłoszeniu należy bezwzględnie wypełnić wszystkie pola. 

 

2. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 14 czerwca 2013r . 

3. Zakwalifikowany do Jarmarku Obornickiego otrzymuje od Organizatora potwierdzenie przyjęcia 
zgłoszenia do dnia 17 czerwca 2013 r. 

 

4. Brak przesłania wypełnionego formularza zgłoszeniowego (umowy) w ustalonym terminie będzie   
traktowane przez Organizatorów jako rezygnacja z udziału w Jarmarku Obornickim 

5. Organizator przydziela Uczestnikowi stoisko oznaczone numerem. 

6. Przydział stoisk przez Organizatora jest ostateczny i nie podlega negocjacji.  

7. Ilość stoisk ograniczona. 

8. Organizator w czasie dni trwania Jarmarku  nie zapewnia noclegów.  

9. Poza miejscami specjalnie do tego przeznaczonymi, Organizator nie przewiduje możliwości sprzedawania   
z samochodów lub pozostawiania samochodów na miejscu sprzedaży. 

 

Organizacja stoisk i przepisy porządkowe 

10. W zależności od wybranej opcji wynajmu stoiska, Uczestnik .Jarmarku Obornickiego zobowiązany jest 
do przygotowania stoiska:  
dn. 22 czerwca 2013 r. (sobota) w godzinach od 9.00 do 10.00 oraz  

mailto:jarmarkobornicki@gmail.com


       dn.  23 czerwca 2013 r. (niedziela) w godzinach od 9.00 do 10.00.   
      Czas trwania Jarmarku w sobotę i w niedzielę od 10.00 do 19.00 
 
11. Uczestnicy Jarmarku zorganizują swoje stoiska zgodnie z ustaloną lokalizacją, przestrzegając 

wyznaczonej dla tego stoiska przestrzeni wystawienniczej. 

12.Wynajęte stoisko przeznaczone jest wyłącznie dla Uczestnika Jarmarku. Organizator  ma prawo do 
wyłączenia ze sprzedaży stoiska/towaru  niezgodnego z podanym w zgłoszeniu. 

13.Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, ogniem, wichurą, uderzeniem pioruna, 
eksplozją, zalaniem wodą, przerwą w dostawie prądu, wody i innymi przyczynami losowymi. 

14. Wymagany jest estetyczny wygląd każdego stoiska. 

15. Za bieżące utrzymanie porządku i czystości stoiska odpowiada Wystawca. 

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzedaż towarów. 

 

Przepisy końcowe 

17. Przypadki nie uwzględnione  w Regulaminie będą rozstrzygane na podstawie przepisów Kodeksu 
Cywilnego. 

18. Ostateczna interpretacja należy do Organizatora. 

 
ZDJĘCIE OFEROWANEGO DOMKU 

 


