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   REGULAMIN 

XXVI JARMARKU HETMAŃSKIEGO 

 

   Termin: 19-20 września 2020 r. 

   Miejsce: Zamość – Zespół Staromiejski - Rynek Wielki, Rynek Solny 

Organizatorzy: 

Zamojski Dom Kultury 

Urząd Miasta Zamość 

Lokalna Organizacja Turystyczna „Zamość i Roztocze” 

 

 

Warunki uczestnictwa, ogólne przepisy organizacyjne: 

 

1.Jarmark Hetmański ma na celu promocję rękodzieła artystycznego, w szczególności tradycyjnej 

twórczości ludowej oraz produktów regionalnych. Twórcy ludowi otrzymują imienne zaproszenia 

od Organizatora.  

 

2.Pozostałe osoby, które chcą wziąć udział w Jarmarku Hetmańskim powinny przesłać podpisaną 

kartę zgłoszenia drogą pocztową lub elektroniczną na  adres: 

 

Zamojski Dom Kultury  

 ul Partyzantów 13 

22 – 400 Zamość 

lub sekretariat@zdk.zamosc.pl 

 

Uwaga!  

Odręczny podpis na Karcie Zgłoszenia Wystawcy jest potwierdzeniem przyjęcia Regulaminu. 

W karcie zgłoszenia należy wypełnić wszystkie pola.  

 

3. Zgłoszenia przyjmowane są do 11 września 2020r. (decyduje data stempla pocztowego, 

 e-maila). 

 

4. Organizator mając na uwadze panującą na terenie Rzeczypospolitej pandemię wirusa SARS-

COV-2 przy organizacji Jarmarku Hetmańskiego stosuje się do aktualnych wytycznych 

Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 

Ministra Zdrowia w tym zakresie. 

 

5. W dniu Jarmarku każdy Wystawca wypełnia oświadczenia o stanie zdrowia oraz poddaje się 

innym procedurom zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministra Zdrowia w związku z pandemią koronawirusa 

SARS-COV-2. 
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6. Wysłanie karty zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Jarmarku. 

Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyn. 

 

7. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji asortymentu przed oraz w czasie trwania 

Jarmarku z możliwością odstąpienia od umowy w przypadku niezgodności asortymentu ze 

zgłoszeniem. 

 

8. Do karty zgłoszenia należy dołączyć 3 zdjęcia asortymentu zgłoszonego do Jarmarku 

Hetmańskiego. Zdjęcia powinny wyraźnie przedstawiać asortyment oraz w miarę możliwości 

ogólny wygląd stoiska.  

 

9. Wystawca   przyjęty do udziału w Jarmarku  otrzyma od Organizatora potwierdzenie przyjęcia 

zgłoszenia. 

 

10. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z rezerwacją miejsca w Zespole 

Staromiejskim wg liczby metrów kwadratowych podanych w karcie zgłoszenia. 

 

11. Podana liczba metrów kwadratowych, za którą zgłaszający zapłacił nie może się zwiększyć  

w trakcie trwania Jarmarku, ponieważ kolejni zgłaszający wystawcy będą usytuowani +w 

następstwie poprzedniego (z zachowaniem obowiązującego dystansu społecznego pomiędzy 

stoiskami). Po zamknięciu listy uczestników wszystkie zakwalifikowane osoby otrzymają plan 

graficzny ustawienia stoisk. 

 

12. Opłaty będą pobierane w dniu Jarmarku, 19 września 2020 r. 

 

13. Po opłaceniu miejsca placowego, w przypadku rezygnacji nie ma możliwości zwrotu 

wpłacającemu pieniędzy. 

 

14.  Lokalizację stoiska wskazuje Organizator, przy czym zastrzega sobie prawo do jej zmiany  

z przyczyn organizacyjnych lub technicznych. 

15. Do obowiązków Wystawcy należy  zorganizowanie dostaw i  zabranie samochodów z terenu 

imprezy do godziny 9.00 każdego  dnia Jarmarku.  

 

16. Nieprzestrzeganie warunków związanych z ruchem pojazdów wiązać się będzie z sankcjami 

nakładanymi przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej. 

17.  Organizator nie przewiduje możliwości prowadzenia sprzedaży z samochodów, przyczep lub 

pozostawiania samochodów na miejscu sprzedaży. 

 

18. Wystawca  korzystający z energii elektrycznej (wyłącznie stoiska spożywcze) zapewnionej 

przez Organizatora zobowiązany jest do pokrycia jej kosztów zgodnie z indywidualnym 

zapotrzebowaniem zawartym w Karcie Zgłoszenia.  

 

19. Organizator ze względu na ograniczoną moc sieci elektrycznej zastrzega sobie możliwość 

weryfikowania zapotrzebowania na energię zgłoszonego przez Wystawcę i dokonania w tym 

zakresie szczegółowych ustaleń z Wystawcą.  
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20. Po wyczerpaniu zasobów energii elektrycznej jaką dysponuje Organizator, obliczoną na 

podstawie nadesłanych formularzy, kolejni Wystawcy zgłaszający zapotrzebowanie na energię 

elektryczną będą informowani o braku możliwości przyłączenia do sieci elektrycznej.  

21.Wystawca zgłaszający zapotrzebowanie na energię elektryczną jest zobowiązany do 

zabezpieczania we własnym zakresie przedłużaczy o długości pozwalającej na podłączenie do 

najbliższego przyłącza elektrycznego. 

 22. Wszystkie urządzenia i instalacje elektryczne posiadane przez Wystawcę muszą odpowiadać 

wymogom Polskich Norm oraz winny być wykonane i eksploatowane zgodnie z przepisami 

polskiego prawa. W przypadku stwierdzenia przez uprawnione służby Organizatora, że Wystawca 

nie spełnienia tego warunku Organizator zastrzega sobie możliwość nie dopuszczenia takich 

urządzeń i instalacji elektrycznych do użytku w trakcie trwania Jarmarku.  

23. Wszelkie prace związane z instalacją elektryczną mogą wykonywać jedynie uprawnione 

służby wyznaczone przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie wyłączność wykonania 

przyłączy elektrycznych na rzecz wszystkich  Wystawców. Samowolne podłączanie instalacji 

elektrycznej do sieci energetycznej jest niedozwolone. Zabrania się wykonywania jakichkolwiek 

zmian w instalacji elektrycznej na terenie Jarmarku. 

 24. Ze względu na bezpieczeństwo Wystawcy  zobowiązani są do wyłączania zasilania swojego 

stoiska  każdorazowo przed jego opuszczeniem.  

25. W przypadku stwierdzenia przez użytkownika jakichkolwiek nieprawidłowości i zakłóceń              

w funkcjonowaniu instalacji elektrycznej należy niezwłocznie zawiadomić służby techniczne 

Organizatora. 

Organizacja stoisk i przepisy porządkowe 

 

26. Wystawca biorący udział w  XXVI  Jarmarku Hetmańskim  zobowiązany jest do rozstawienia 

stoiska wg planu graficznego w dniu Jarmarku tj. 19 września 2020 r. do godz. 9.00 i opuszczenia 

terenu Jarmarku dnia 20 września 2020 r. do godz. 18.00. 

 

27. Każdy wystawca ma obowiązek we własnym zakresie zapewnić środki ochrony osobistej 

(maseczki, rękawiczki, płyny do dezynfekcji) na swoim stoisku, przestrzegać reżimu sanitarnego 

oraz pilnować i dbać o zachowanie dystansu pomiędzy swoim stoiskiem a stoiskami 

sąsiadującymi oraz o to, aby przy jego stoisku nie gromadziło się zbyt wiele osób zgodnie z 

wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

oraz Ministerstwa Zdrowia. 

 

28. W czasie  Jarmarku działalność handlową można prowadzić tylko w wyznaczonym przez 

Organizatora miejscu. 

 

29. Organizator ma prawo do wyłączenia ze sprzedaży towaru  niezgodnego z charakterem 

Jarmarku lub zgłoszeniem. 

 

30. Wynajęte miejsce przeznaczone jest wyłącznie dla Wystawcy . 
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31. Wystawcy zorganizują swoje stoiska zgodnie z ustaloną lokalizacją, przestrzegając 

wyznaczonej dla tego stoiska przestrzeni wystawienniczej. 

 

32. Obowiązuje zakaz wystawiania towaru i reklamy poza wyznaczonym miejscem. 

 

33. Wystawcy  stoisk z artykułami spożywczymi są zobowiązani do posiadania odpowiednich 

pozwoleń i  dokumentów.  

 

34. Organizator wyraża zgodę na sprzedaż alkoholi regionalnych, butelkowanych o zawartości 

procentowej nie wyższej niż 4,5 % do spożycia poza obszarem Jarmarku. 

 

35. Wymagany jest estetyczny wygląd każdego stoiska. 

 

36. Za bieżące utrzymanie porządku i czystości na stoisku odpowiada Wystawca. 

 

37. Wystawcy zobowiązani są do przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie Jarmarku, 

wprowadzenia do obrotu handlowego towarów odpowiednio oznakowanych, posługiwania się 

legalizowanymi narzędziami pomiarowymi, przestrzegania terminów przydatności do spożycia i 

trwałości towarów spożywczych. 

 

38. Wystawca ubezpiecza artykuły handlowe na własny koszt i ryzyko. 

 

39. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towarów przed, po i w trakcie 

trwania Jarmarku. 

 

40. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, ogniem, wichurą, uderzeniem 

pioruna, eksplozją, zalaniem wodą, przerwą w dostawie prądu, wody i innymi przyczynami 

losowymi. 

 

41. Organizator nie odpowiada za brak reżimu sanitarnego na stoisku Wystawcy oraz pomiędzy 

stoiskami. Jest to obowiązkiem Wystawcy. 

 

42. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w godzinach nocnych  stoiska.  

 

Zasady bezpieczeństwa związane z koronawirusem SARS-CoV-2 

 

43. Uczestnicy Jarmarku Hetmańskiego przebywając na świeżym powietrzu zobowiązani są do 

zachowania dystansu społecznego 2 metrów od siebie. Z tego obowiązku wyłączeni są 

członkowie najbliższej rodziny oraz osoby mieszkające razem. 

 

44. Uczestnicy zobowiązani są do zasłaniania nosa i ust. 

 

45. Z obowiązku zasłaniania ust i nosa zwolnione są dzieci do lat 4. 

 

46. Uczestnicy Jarmarku Hetmańskiego zobowiązani są do przestrzegania zasad higieny – częste 

mycie rąk (według instrukcji Głównego Inspektora Sanitarnego) oraz/lub dezynfekcja rąk. 

 

47. Uczestnicy Jarmarku Hetmańskiego zobowiązani są do zajmowania miejsc wg wytycznych 

Organizatora.  
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48. Uczestnikom Jarmarku Hetmańskiego nie wolno zmieniać położenia krzeseł na terenie 

wydarzenia.  

 

49. Na teren imprezy obowiązuje zakaz wstępu osób z temperaturą ciała powyżej 38 stopni 

Celsjusza, z wyraźnymi objawami infekcji dróg oddechowych, objętych kwarantanną lub 

nadzorem epidemiologiczym oraz osób, które w ciągu ostatnich kilku dni miały kontakt z 

osobami zarażonymi wirusem SARS-CoV-2. 

 

50. Wszyscy uczestnicy Jarmarku Hetmańskiego zobowiązani są ponadto do stosowania się do 

obowiązujących w trakcie Imprezy zewnętrznych przepisów prawa i wymogów sanitarno-

epidemiologicznych. 

 

Przepisy końcowe: 

 

51. Ewentualne reklamacje Wystawców powinny być niezwłocznie zgłaszane pisemnie do Biura 

Organizacyjnego Jarmarku. 

 

52. Reklamacje złożone po zakończeniu Jarmarku nie będą uwzględniane. 

 

53. Przypadki nie uwzględnione w Regulaminie będą rozstrzygane na podstawie przepisów    

Kodeksu Cywilnego. 

 

54. W sytuacji, kiedy wystawca w dniu 19 lub 20 września 2020 roku zechce wystawić swoje 

stoisko bez wcześniejszego zgłoszenia, wówczas wysokość opłaty wynosić będzie 50 zł za 1 metr 

kwadratowy za 1 dzień /wg cennika/. 

 


