
REGULAMIN JARMARKU BOŻONARODZENIOWEGO 

W ŁĘCZNEJ 

TERMIN 11.12.2022 r. 
 

§ 1 

Cel Jarmarku 

1. Kultywowanie tradycji świątecznych, utrwalanie obyczajów, zainteresowanie 

mieszkańców i turystów dziedzictwem kulturowym naszego regionu. 

2. Promocja regionalnych wyrobów, przedmiotów użytkowych i artystycznych 

o charakterze bożonarodzeniowym oraz stworzenie przestrzeni dla wytwórców, 
rękodzielników i artystów. 

3. Propagowanie idei tradycyjnych Świąt Bożego Narodzenia. 
 

§ 2 

Organizator 

Organizatorem Jarmarku Świątecznego jest Miasto Łęczna oraz Centrum Kultury 
w Łęcznej. 

 
§ 3 

Miejsce i termin 

1. Jarmark Świąteczny odbędzie się na Placu Kościuszki w Łęcznej (koło Urzędu 

Stanu Cywilnego) w dniu 11.12.2022, od godziny 10:00 – 16:00 

2. Wystawcy powinni przygotować swoje stoiska w taki sposób i w takim czasie, aby 

osoby odwiedzające Jarmark mogły zapoznać się z ofertą i dokonać transakcji z 

Wystawcami. 

3. Montaż i wjazd na teren Jarmarku jest możliwy od godziny 8:00. 

 
§ 4 

Zasady udziału 

1. Wystawcy zainteresowani udziałem w Jarmarku Świątecznym powinni 

skontaktować się telefonicznie z koordynatorem kiermaszu p. Markiem 

Wojciechowskim tel. 601 993 753, celem rezerwacji powierzchni handlowej. Udział 

wystawców w Jarmarku jest płatny i jest to koszt 50zł brutto bez względu na 

wielkość stoiska. 

2. Po dokonaniu rezerwacji należy w ciągu 24 godzin przesłać formularz zgłoszeniowy 

na adres: zgloszenia@ck.leczna.pl W przypadku niewysłania formularza rezerwacja 

zostaje anulowana. 

3. Organizator po otrzymaniu zgłoszenia dokona jego weryfikacji.  

4. Zgłoszenia przyjmowane są do (czwartku) 8 grudnia 2021 r. 

5. Na terenie Jarmarku obowiązuje bezwzględny zakaz parkowania pojazdów. Dla 
wystawców możliwość zaparkowania pojazdów będzie w wyznaczonej strefie. 

6. Wystawca we własnym zakresie zapewnia oświetlenie stoiska, przedłużacze, 

stoliki oraz krzesła do namiotu. 

7. Wystawca zobowiązany jest do przyozdobienia namiotu (świąteczne ozdoby, lampki 

itp.) we własnym zakresie. 
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    8.Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, 

sanitarnych, ochrony środowiska i innych, a także ponosi odpowiedzialność prawną 

za swój asortyment. 

   9. Wystawca wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć jego osoby oraz asortymentu 

w ramach promocji wydarzenia. 

 10. Wystawca jest zobowiązany do utrzymania miejsca sprzedaży w estetycznym  

 i uporządkowanym stanie. Należy na bieżąco usuwać z miejsca handlowego i    

ciągów komunikacyjnych odpady w tym pozostałe po montażu/demontażu oraz jego 

zaopatrzeniu/wyposażeniu. 

 11. Wystawca zobowiązany jest do poszanowania stoiska oraz dbania o mienie i 

dobre imię Organizatora oraz oddania stanowiska przydzielonego przez Organizatora 

takim, w jakim go zastał. Wystawca odpowiada za braki i uszkodzenia miejsca 

handlowego zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy lub zakupu 

uszkodzonych lub zaginionych elementów. 

12. Organizator zapewnia dostęp do prądu i zastrzega sobie prawo do wyboru 
lokalizacji stoiska dla wystawcy, a przydzielona lokalizacja jest lokalizacją ostateczną. 

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobach i w mieniu 

Wystawcy spowodowane także czynami przestępczymi, niedozwolonymi oraz siłą 

wyższą np. pożarem, eksplozją, uderzeniem pioruna, wichurą, zalaniem wodą, 

niezależną od Organizatora przerwą w dostawie prądu. 

14. W przypadku niestosowania się do ustaleń regulaminu Organizator 

może usunąć wystawcę z udziału w jarmarku. 

 


