
 

 

 

Regulamin Jarmarku Wiosennego 2017 w Kołobrzegu 

Organizatorem Jarmarku jest Firma Usługowa A&P2 Kazimierz Walijewski, ul. 

Wiosenna 10/1, 78-100 Kołobrzeg NIP: 6711473428 przy współpracy z 

Regionalnym Centrum Kultury Kołobrzeg oraz Urzędem Miasta Kołobrzeg. 

Jarmark jest organizowany w dniach 07.04 - 07.05. 2017 r. na Placu Ratuszowym. 

Najemcy zobowiązani są do otwarcia domków i stanowisk  w godzinach od 10:00 do 

18:00 w dni powszednie, oraz od 10:00 do 20:00 w weekendy i dni świąteczne. 

Głównym celem Jarmarku jest promocja regionu   poprzez stworzenie możliwości  

wystawienniczo - handlowych w atrakcyjnym miejscu w wiosennej scenerii dla 

wytwórców regionalnych wyrobów artystycznych i użytkowych, przedmiotów sztuki, 

kuchni regionalnej, produktów spożywczych oraz lokalnych organizacji lub 

przedsiębiorstw związanych blisko z regionem. 

W  Jarmarku mogą brać udział: 

- wytwórcy  wyrobów rzemieślniczych, spożywczych 

- handlowcy z asortymentem dostosowanym  do charakteru Jarmarku: upominki, 

wyroby dekoracyjne i świąteczne, kwiaty, artykuły spożywcze własnego wyrobu, 

regionalne przysmaki i wypieki, 

- punkty gastronomiczne  

 

 Impreza odbywać się będzie na stanowiskach w ściśle wyznaczonym przez 

organizatorów miejscu. 

 

W dniu przekazania domku zostanie spisany licznik prądu elektrycznego a następnie 

dzierżawca otrzyma kluczyk do swojego domku. 

 

 Zabrania się organizowania punktów ekspozycyjnych poza terenem wyznaczonym 

oraz poza godzinami działalności Jarmarku. 

 

Zabrania się samowolnego zajmowania miejsca i jego zmiany bez uprzedniego 

porozumienia się z organizatorem. 



 

 

 

Organizator nie bierze odpowiedzialności za przedmioty zniszczone lub skradzione 

podczas trwania imprezy, przedmioty pozostawione w  domku/namiocie na noc. 

 

Organizator nie zapewnia depozytu, ani pomieszczeń na przechowywanie 

przedmiotów należących do wystawcy. 

 

Zobowiązuje się wszystkich wystawców do utrzymania czystości na swoich 

miejscach wystawienniczych oraz estetyczną ekspozycję. 

 

Zobowiązuje się wszystkich wystawców do posiadania na miejscach 

wystawienniczych kserokopii podpisanej umowy i dowodu wpłaty. 

 

Wystawca jest odpowiedzialny za stan powierzonego domku drewnianego. 

 

Po zakończeniu Jarmarku Wiosennego ( 07.05.2017) nastąpi komisyjny spis 

liczników energetycznych z każdego domku, każdy dzierżawca zobowiązany jest do 

opłacenia rachunku za zużytą energię wg stawki….. Dokonany także zostanie odbiór 

domków lub namiotów i terenu  Jarmarku. W przypadku pozostawienia nieporządku  

lub uszkodzenia domku wystawcy zostaną obciążeni kosztami naprawy, sprzątania. 

 

 Organizator zapewnia: 

- domki drewniane do prowadzonej działalności 

- podejście elektryczne w wyznaczonym miejscu (skrzynka energetyczna)/ koszt 

wykorzystanej energii po stronie dzierżawiącego domek lub inne stanowisko. 

 

Uczestnicy zobowiązani są do opłaty dzierżawy terenu: 

 Cały okres od 7-04-2017 do 7-05-2017 - domek drewniany -  2000 zł 

netto/2460 zł brutto przedpłata do 20-03-2017 r. 

- po terminie 20-03-2017 - 2500 zł netto/3075 brutto za domek drewniany 

 Cały okres - własne stanowisko - 1500 zł netto/ 1845 brutto przedpłata do 20-

03-2017 r. 

- po terminie 20-03-2017- 1800 zł netto/ 2214 zł brutto 



 

 

 

 1 dzień handlowy w domku drewnianym - 100 zł netto/ 123,00 brutto 

(minimalna ilość dni - 5) 

 1 dzień handlowy własne stanowisko typu domek lub namiot - 65 zł netto/ 

79,95 brutto (minimalna ilość dni - 5 ) 

 1 dzień handlowy stanowisko rotacyjne typu paśnik - 25 zł netto/30,75 zł 

brutto 

- inne stanowiska – podlegają wycenie indywidualnej 

Osobą odpowiedzialną za organizację jest  Adam Walijewski Tel. 503 079 398 (e-

mail: kontakt@jarmarkikolobrzeg.pl) 

 

Zgłoszenia wraz z opisem towarów należy przesyłać na adres e-mail: 

kontakt@jarmarkikolobrzeg.pl lub tradycyjną pocztą z dopiskiem: „Jarmark Wiosenny 

Kołobrzeg” ul. Jedności Narodowej 58 D, 78-100 Kołobrzeg lub  dostarczyć osobiście 

na wyżej wskazany adres. 

 

Warunkiem uczestnictwa w Jarmarku Wiosennym jest  dokonanie wpłaty za domek, 

namiot, miejsce, w wysokości 100% należności za wynajętą powierzchnię w terminie 

do 31.03.2017 r. na konto organizatora: 95 1090 2659 0000 0001 0523 3771 

 

Osoby nie przestrzegające Regulaminu lub nie dotrzymujące terminów płatności 

a/ ponoszą sankcje karne egzekwowane przez odpowiednie służby 

b/ będą wykluczone z udziału w Jarmarku. 

 

 W przypadku zmiany asortymentu niezgodnego ze zgłoszeniem nastąpi 

natychmiastowe rozwiązanie współpracy, a wniesiona opłata pozostaje u 

organizatora. 
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