
REGULAMIN KIERMASZU „RAWSKIE WIETRZENIE SZAFY” 

 

1. Postanowienia ogólne 

1.1 Organizatorem kiermaszu „Rawskie wietrzenie szafy” jest Młodzieżowa Rada Miasta 

Rawa Mazowiecka z siedzibą w Rawie Mazowieckiej przy Pl. Piłsudskiego 5, zwana dalej 

Organizatorem, we współpracy z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Rawie Mazowieckiej. 

1.2 Wystawcy biorący udział w kiermaszu oraz Organizator zobowiązują się do 

przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie. 

1.3 Warunki uczestnictwa w kiermaszu określają łącznie Regulamin i Karta zgłoszeniowa. 

 

2. Sprawy organizacyjne 

2.1 Lokalizacja kiermaszu: teren Ośrodka Sportu i Rekreacji, hala sportowa Tatar, ul. Tatar 

1A. 

2.2 Termin kiermaszu: 13 października 2018 r. Miejsce zostanie udostępnione dla 

Wystawców w dniu kiermaszu od godz. 9.00. 

2.3 Godziny otwarcia i program: 9-10 – przyjazd, rejestracja wystawców i przygotowanie 

stoisk, 10-14 – kiermasz, 14-15 – demontaż stoisk. 

2.4 Wystawcy obowiązkowo powinni być obecni na stoiskach od czasu przekazania przez 

Organizatora miejsca na stoisko do godz. 14. 

2.5 Wystawca zobowiązany jest zapewnić nieprzerwaną obsługę stoiska w godzinach 

otwarcia kiermaszu oraz zapewnić estetyczny wygląd stoiska. 

2.6 Organizator zapewnia: powierzchnię na stoisko ustalone z Wystawcą, promocję 

imprezy (plakat, internet). 

2.7 Wystawca we własnym zakresie zapewni zabudowę stoiska (stolik, krzesełko, wieszak, 

etc.), według własnej koncepcji i przy wykorzystaniu własnego wyposażenia. 

 

3. Zasady uczestnictwa 

3.1 Warunkiem uczestnictwa w Kiermaszu jest:  

- przesłanie mailem na adres rawskiewietrzenieszafy@wp.pl wypełnionego formularza – 

Karty zgłoszenia – najpóźniej do 10 października 2018 r. 

- samo przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia nie jest równoznaczne z przyjęciem 

zgłaszającego do uczestnictwa w kiermaszu. Organizator zastrzega sobie prawo wyboru 

wystawców w kiermaszu w przypadku większej ilości zgłoszeń (ograniczona powierzchnia 

kiermaszu), 

- wypełnienie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu, 

- warunkiem koniecznym w Karcie zgłoszenia  jest złożenie oświadczenia  

Wystawcy/opiekuna prawnego Wystawcy-dziecka o zgodzie na publikację wizerunku, 

- potwierdzenie przez Organizatora przyjęcia Wystawcy nastąpi najpóźniej do 

12 października 2018 r. drogą mailową. 

3.2 Uczestnictwo w kiermaszu w roli Wystawcy jest bezpłatne, decyduje jednak kolejność 

zgłoszeń. 

 

 



4. Rezygnacja 

4.1 Wystawca może zrezygnować z udziału w kiermaszu pod następującymi warunkami: 

rezygnacja powinna zostać przesłana mailem najpóźniej do dnia 12 października 2018 r. 

4.2 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu kiermaszu lub jego odwołania 

w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatora. 

 

5. Ekspozycja i lokalizacja 

5.1 Organizator wskazuje lokalizację stoiska oraz udostępnia Wystawcy powierzchnię na 

stoisko. 

5.2 O lokalizacji stoiska decyduje: termin nadesłania prawidłowo wypełnionej Karty 

zgłoszenia, wielkość stoiska, możliwości terenu. 

5.3 Na kiermaszu można sprzedawać lub dokonywać wymiany ubrań, butów, dodatków, 

książek. Stan ww. rzeczy musi być co najmniej dobry, rzeczy musza być czyste, a ich cena 

nie przekraczać 30 zł. 

 

6. Bezpieczeństwo, zabezpieczenie kiermaszu i porządek 

6.1 Wystawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów porządku, bezpieczeństwa 

i higieny. 

6.2 Z uwagi na innych Wystawców oraz publiczność, a także zachowania dobrego imienia 

Wystawcy i Organizatora nie dopuszcza się likwidacji stoiska w czasie trwania kiermaszu. 

6.3 W przypadkach losowych Wystawca uzyskuje od Organizatora zgodę na likwidację 

stoiska w terminie wcześniejszym niż zakończenie kiermaszu. 

6.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób trzecich i uszkodzenie 

rzeczy znajdujących się na kiermaszu, przed i po kiermaszu, jak również za szkody 

spowodowane przez personel, publiczność i osoby trzecie. 

6.5 Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, ogniem, zmiennymi 

warunkami i zjawiskami atmosferycznymi, a także działaniem sił wyższych. 

 6.6 Na terenie kiermaszu obowiązuje zakaz:  

- używania otwartego ognia,  

- palenie tytoniu,  

- zastawiania dojść do urządzeń przeciwpożarowych, przejść dla publiczności, ciągów 

komunikacyjnych, 

- wnoszenie substancji chemicznych (pożarowo niebezpiecznych). 

6.7 Wystawca zobowiązuje się do utrzymania czystości na stoisku, usuwania śmieci oraz 

zebrania ich ze sobą. 

 

7. Postanowienia końcowe  

7.1 Przesłanie Karty Zgłoszeniowej skutkuje przyjęciem niniejszego Regulaminu przez 

Wystawcę. 

7.2 Przestrzeganie Regulaminu powierza się Organizatorowi. 

7.3 Wystawca kiermaszu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich 

danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 – Dz. U. 1997 

Nr 133 poz. 883) 

 


