Regulamin Kiermaszu Bożonarodzeniowego
1. Organizatorem Kiermaszu Bożonarodzeniowego jest Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w
Sannikach.
Kiermasz odbędzie się 21 grudnia (sobota) 2019r. w godz. 12:00 – 17:00
Miejsce – Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Sannikach
2. Celem Kiermaszu jest:
• podtrzymywanie oraz upowszechnianie tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych,
• rozwijanie inwencji i pomysłowości twórczej,
• propagowanie i ukazanie dorobku artystycznego twórczości osób zajmujących się
rękodziełem,
• integracja społeczności lokalnej,
3. Warunki uczestnictwa w Kiermaszu:
• Warunkiem uczestnictwa w Kiermaszu jest wypełnienie Karty Zgłoszenia stanowiącej
załącznik nr 1 do regulaminu,
• Dostarczenie Karty Zgłoszenia do siedziby w wygodny dla siebie sposób osobiście, drogą
pocztową na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury ul. Wólczyńska 75 09-540
Sanniki, drogą elektroniczną e-mail: goksanniki@interia.pl w nieprzekraczalnym
terminie do 19 grudnia 2019 br.
• Organizator Kiermaszu zapewnia zgłoszonym Uczestnikom stanowisko wystawiennicze
(stolik plus krzesła), jednocześnie zobowiązując go do utrzymania porządku na stoisku jak
również do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa,
• Organizator Kiermaszu przekaże uczestnikom przygotowane stanowiska wystawiennicze
w dniu imprezy o godz.11:00
• Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan i jakość oferowanego towaru,
• Organizator nie zwraca kosztów transportu i nie pokrywa kosztów ubezpieczenia,
• Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania i nieodpłatnego upowszechniania
informacji o osobach biorących udział w Kiermaszu i ich wizerunku w celu promocji
wykonania sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia,
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób i uszkodzeń towaru przed, po i
w czasie trwania kiermaszu,
• Nie dopuszcza się handlu towarami które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia w
miejscu gdzie odbywa się kiermasz,
• Organizator nie pobiera żadnej opłaty od handlujących,
4. Postanowienia końcowe:
• Uczestnicy Kiermaszu są zobowiązani do przestrzegania postanowień zawartych w
niniejszym Regulaminie
• Zgłoszenie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu,
• Wszelkie kwestie nieuregulowane regulaminem ostatecznie rozstrzyga Organizator,
• Dodatkowych informacji udziela się pod numerem telefonu 24 277 61 70.
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
ul. Wólczyńska 75
09 - 540 Sanniki
tel. 24 277 61 70
e- mail: goksanniki@interia.pl

