REGULAMIN
„Jarmarku Wielkanocnego” podczas 60. Konkursu Lipnickich Palm
i Rękodzieła Artystycznego im. Józefa Piotrowskiego
- Lipnica Murowana, 25 marca 2018 roku.
§1.
Jarmark Wielkanocny w Lipnicy Murowanej, zwany dalej „Jarmarkiem” jest imprezą towarzyszącą
60. Konkursowi Lipnickich Palm i Rękodzieła Artystycznego im. Józefa Piotrowskiego.
Organizatorem Jarmarku jest Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej.
§2.
Jarmark rozpoczyna się od godziny 8.00 w dniu 25 marca 2018 roku w Lipnicy Murowanej na
płycie rynku i przyległych do niego uliczkach. Wystawca zobowiązany jest przygotować stoisko do
godziny 7.45.
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§3.
Osoby, firmy lub instytucje zainteresowane wzięciem udziału w Jarmarku zobowiązane są
dostarczyć podanie, którego wzór dostępny jest na stronie internetowej
www.kulturalipnica.pl w zakładce KONKURS PALM 2018 do Gminnego Domu Kultury
w Lipnicy Murowanej najpóźniej do dnia 9 marca 2018 roku, osobiście, listownie na adres
Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej 32-724 Lipnica Murowana 74, bądź
na adres e-mail: palmystoiska@wp.pl.
O możliwości wystawienia danego stoiska decyduje Organizator Jarmarku, który zastrzega
sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.
Powierzchnia pod zajmowane stoiska jest odpłatna:
 na płycie rynku – 60 zł za każdy rozpoczęty metr kwadratowy
 w przyległych uliczkach - 40 zł za każdy rozpoczęty metr kwadratowy
 miejsce pod stoisko gastronomiczne na lipnickim rynku (na wyłączność) zostanie
wybrane na podstawie najkorzystniejszej oferty złożonej do GDK (wzór podania
dostępny będzie na stronie internetowej www.kulturalipnica.pl w zakładce
KONKURS PALM 2018)
 gastronomia w przyległych do rynku uliczkach – 60 zł za m ²
Wpłatę za zajmowaną ilość metrów należy wpłacić na konto nr 12 8589 0006 0230 0000
1964 0001 do dnia 14.03.2018 r.
Na płycie lipnickiego rynku prezentowane będą ekspozycje wyłącznie z rękodziełem
artystycznym i potrawy regionalne, natomiast pozostały asortyment (balony, kramy
odpustowe, gofry) w uliczkach przylegających do lipnickiego rynku.

§4.
Wystawca jest zobligowany do:
1. utrzymania porządku wewnątrz stoiska oraz wokół niego w trakcie trwania Jarmarku
jak i po jego zakończeniu,
2. organizacji stoiska: stolik, regały, półki i inne elementy niezbędne do ekspozycji
asortymentu, ewentualnie zadaszenia,
3. zabezpieczenia prądu na stoisku we własnym zakresie.

§5.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za :
1. towar przeznaczony do sprzedaży na stoisku,
2. uszkodzenia powstałe na osobie lub mieniu Wystawcy przed, po i w trakcie trwania
Jarmarku,
3. szkody spowodowane kradzieżą, ogniem, wichurą, deszczem, zamieciami śnieżnymi,
eksplozją, zalaniem wodą, przerwą w dostawie lub przepięciem prądu i innymi przyczynami
losowymi.
§6.
Nie dopuszcza się parkowania pojazdów Wystawców przy stanowiskach handlowych, za wyjątkiem
czasu przeznaczonego na wyładunek towaru (w godz. 5.00 – 7.00).
§7.
1. Uczestnicy Jarmarku są zobowiązani do przestrzegania postanowień niniejszego
Regulaminu oraz poleceń porządkowych obsługi Jarmarku.
2. Potwierdzeniem przyjęcia regulaminu jest podpis złożony na podaniu i uiszczona wpłata.
3. Nie dokonanie wpłaty o której mowa w §3., ust. 4, eliminuje zainteresowanego z udziału
w Jarmarku.
§8.
Podczas trwania Jarmarku w sprawach organizacyjnych i porządkowych decydują polecenia
i rozstrzygnięcia Kierownika Jarmarku.
§9.
W ramach „Jarmarku Wielkanocnego” zostanie zorganizowany konkurs na najładniejsze stoisko
wielkanocne, którego regulamin dostępny będzie na stronie internetowej www.kulturalipnica.pl
w zakładce „Konkurs Palm 2018”.
§10.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność oraz
prawo ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu.
§11.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 stycznia 2018 r.

