
Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej 
ul. Ogrodowa 26 
77-310 Debrzno 
tel. 59 83 35 930 
e-mail biuro@lgdzc.pl 

 

 

      
 
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

REGULAMIN 

Jarmarku Rękodzieła Ziemi Człuchowskiej 

5 czerwca 2016 r. 

 

§1 ORGANIZATORZY 

Organizatorem Jarmarku Rękodzieła Ziemi Człuchowskiej, zwanego dalej Jarmarkiem, jest Lokalna Grupa 

Działania Ziemi Człuchowskiej, z siedzibą przy ul. Ogrodowej 26, 77-310 Debrzno, , tel. 59 83 35 930,  

e-mail biuro@lgdzc.pl. 

§2 TERMIN I MIEJSCE JARMARKU 

Jarmark odbędzie się 5 czerwca 2016 r. (niedziela) na Rynku Miejskim w Człuchowie w godz. 15.00 – 19.00. 

§3 CEL JARMARKU 

1. Głównym celem organizowanego Jarmarku jest ocalenie od zapomnienia zanikających zawodów  

oraz promocja produktów regionalnych (rękodzielniczych oraz spożywczych) i mających korzenie w tradycji 

regionu Ziemi Człuchowskiej. 

2. Dodatkowo celem Jarmarku jest: 

a) promocja wśród mieszkańców i turystów oraz uczestników Jarmarku bogactwa rękodzieła 

tradycyjnego i/ lub regionalnego z obszaru Ziemi Człuchowskiej, 

b) pobudzenie zaangażowania społeczności lokalnej w rozwój obszaru Ziemi Człuchowskiej i budowanie 

kapitału społecznego na tym obszarze, 

c) upowszechnianie ginących zawodów, 

d) umożliwienie uczestnikom zaprezentowania własnych talentów, 

e) integracja i aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich (w tym dzieci, młodzieży, osób starszych  

i niepełnosprawnych), podniesienie ich wiedzy i świadomości o regionie i lokalnej tradycji  

oraz uczestnictwo w lokalnych wydarzeniach o charakterze kulturalnym, 

f) wzbudzenie w mieszkańcach poczucia więzi z regionem Pomorza Południowego, 

g) umożliwienie nawiązywania kontaktów między twórcami ludowymi a społecznością lokalną, a także 

wzajemnego poznania się, wymiany doświadczeń, podjęcia współpracy oraz wzajemnej inspiracji. 

§4 UCZESTNICY JARMARKU 

Jarmark adresowany jest do wytwórców regionalnych wyrobów użytkowych i artystycznych, naturalnych 

produktów spożywczych, przedmiotów sztuki i dawnych wyrobów użytkowych. 

§5 WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Warunkiem zostania wystawcą, zwanym dalej uczestnikiem Jarmarku jest: 

a) zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego zaakceptowanie, 

b) nadesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do Regulaminu), 

c) pozytywne rozpatrznie przez Organizatora nadesłanego zgłoszenia. 

2. Zgłoszenia należy przesłać pocztą tradycyjną lub mailową na adres: 

Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej 

ul. Ogrodowa 26 
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77-310 Debrzno 

lub 

biuro@lgdzc.pl 

3. Termin przesłania zgłoszenia upływa 30 maja 2016 r. (liczy się data wpływu zgłoszenia do Organizatora). 

4. Liczba Uczestników jest ograniczona. Podczas Jarmarku przewidziane zostały stoiska dla 20 Uczestników. 

Istnieje możliwość przyjazdu z osobą towarzyszącą/ wspierającą, w związku z tym na jednym stoisku  

po stronie Uczestnika mogą przebywać dwie osoby. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru określonego wystawcy ze względu na ograniczony limit 

miejsc na Jarmarku. 

6. Uczestnik Jarmarku może zgłosić Organizatorowi w formie pisemnej rezygnację z uczestnictwa  

w wydarzeniu do dnia 1 czerwca 2016 r. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa zgłoszonej po 1 czerwca 

2016 r. lub nie stawienia się w dniu Jarmarku bez wcześniejszego powiadomienia Organizatora, Uczestnik 

zobowiązany jest do zwrotu wszystkich poniesionych przez Organizatora kosztów, związanych z udziałem  

Uczestnika w Jarmarku. 

7. Organizator do dnia 31 maja 2016 r. dokona wyboru Uczestników, którym udostępnione zostaną miejsca 

wystawowe. Wybrani Uczestnicy poinformowani zostaną drogą elektroniczną i/ lub telefonicznie  

na wskazany w formularzu zgłoszeniowym numer telefonu i/ lub adres e-mail. 

8. Dane osobowe zawarte w formularzu nie będą przekazywane i służą wyłącznie do celów związanych  

z działaniami organizacyjnymi Jarmarku. Wykorzystane zostaną do zaproszeń, informacji w materiałach 

reklamowych, itp. 

9. Uczestnik przesyłając formularz zgłoszeniowy, wyraża zgodę na zamieszczanie zdjęć i filmów prezentujących 

jego wizerunek i stoisko, w związku z relacjami z Jarmarku, na stronach internetowych bez jakichkolwiek 

zobowiązań wobec Organizatora lub osób trzecich. 

§6 MIEJSCE WYSTAWOWE 

1. Organizator udostępni Uczestnikom stoiska wystawowe, wyposażone w stoły oraz krzesła. 

2. Uczestnik we własnym zakresie zapewnia wystrój stoiska oraz inne niż wyminione w pkt. 1 elementy 

niezbędne do ekspozycji swoich produktów. 

3. Ekspozycja stoiska powinna się mieścić w obrębie miejsca wystawowego. 

4. Zabrania się destrukcyjnej ingerencji w elementy stoisk (wiercenie, przybijanie). W przypadku stosowania 

nieodpowiednich materiałów mocujących, Uczestnik zostanie obciążony kosztami naprawy stoiska. 

5. Osoby nie będące Uczestnikami, nie posiadające zgody Orgnizatora, a wystawiające swoje produkty, będą 

usuwane z miejsca Jarmarku przez osoby upoważnione przez Organizatora. 

6. Organizator ma prawo do wyłączenia z udziału stoiska/ towaru, który według niego nie jest zgodny  

z charakterem Jarmarku. 

§7 WARUNKI TECHNICZNO-ORGANIZACYJNE 

1. Uczestnik zorganizuje swoje stoisko w miejscu wyznaczonym i wskazanym przez Organizatora. 

2. Uczestnik jest zobowiązany do przybycia na miejsce odbywania się Jarmarku co najmniej na 30 minut przed 

rozpoczęciem, w celu przygotowania ekspozycji na stoisku. 

3. Po przybyciu Uczestnik zgłasza się na stoisko Organizatora. 

4. Uczestnik zobowiązany jest do utrzymania stoiska w godzinach 15.00 – 19.00. Ewentualne zmiany dotyczące 

godzin prowadzenia stoiska muszą być ustalane z Organizatorem i wprowadzane wyłącznie za jego zgodą. 
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5. Uczestnik jest zobowiązany do utrzymania czystości na stoisku w trakcie trwania Jarmarku  

oraz do posprzątania stoiska i terenu, który wykorzystywał podczas Jarmarku po jego zakończeniu. 

6. Organizator prowadzi reklamę Jarmarku za pomocą plakatów, zaproszeń, lokalnych mediów, stron www 

oraz portali społecznościowych. 

7. Organizator nie pokrywa Uczestnikom kosztów dojazdu na miejsce organizacji Jarmarku, ani żadnych innych 

kosztów, które poniósł Uczestnik w związku z udziałem w Jarmarku. 

 

§8 BEZPIECZEŃSTWO, ZABEZPIECZENIE I UBEZPIECZENIE 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne wypadki lub uszkodzenia ciała oraz jakiekolwiek straty, 

kradzieże lub szkody w mieniu Uczestników powstałe z jakiejkolwiek przyczyny. 

2. Uczestnik pokrywa koszty szkód powstałych w majątku Organizatora, wynikające z niewłaściwego 

użytkowania stoiska. 

3. Uczestnik jest odpowiedzialny za działanie własne oraz osoby mu towarzyszącej. 

4. W przypadku powstania szkody w majątku Organizatora, spowodowanej przez osoby, o których mowa  

w pkt. 3, Uczestnik obciążony zostanie kosztami jej usunięcia stosownie do charakteru szkody. 

5. Organizator nie zapewnia ochrony mienia Uczestnika w godzinach trwania Jarmarku. 

6. Wszelkie wystawiane przez Uczestnika rzeczy muszą być legalne z punktu widzenia polskiego prawa  

i dopuszczone do obrotu. 

7. Wszelką odpowiedzialność za dystrybuowane produkty na Jarmarku ponosi Uczestnik. 

8. Uczestnik zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Organizatora o dostrzeżonych 

zagrożeniach, nieprawidłowościach, wypadkach lub szkodach w celu ich eliminacji oraz sporządzania 

dokumentacji. 

9. Zarówno większy sukces jak i niepowodzenie Jarmarku jest wspólnym ryzykiem Organizatora i Uczestnika, 

od którego nie przysługują wzajemne roszczenia finansowe. 

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator nie bierze odpowiedzialności za działania Uczestnika niezgodne z obowiązującymi na terenie 

Polski przepisami prawa, w szczególności przepisami prawa podatkowego, a także działania Uczestnika 

niezgodne z aktami prawa miejscowego. 

2. W przypadku nie stosowania się do ustaleń Regulaminu Organizator może zdecydować o wykluczeniu 

Uczestnika z Jarmarku . 

3. Ewentualne uwagi Uczestników powinny być niezwłocznie zgłaszane w formie pisemnej lub ustnej 

Organizatorowi. 

4. Reklamacje złożone po zakończeniu Jarmarku nie będą uwzględniane. 

5. Egzekwowanie ww. regulaminu powierza się Organizatorowi jak również osobom upoważnionym  

przez Organizatora. 

6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu Jarmarku oraz jego poprawianie. O wszelkich 

zmianach będzie informować Uczestników drogą mailową i/ lub telefonicznie. Uczestnik, który nie akceptuje 

wprowadzonych zmian regulaminu ma prawo rezygnacji z uczestnictwa w Jarmarku. 

7. Przypadki nieuwzględnione w Regulaminie będą rozstrzygane na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego. 


