
 

 

 

 

REGULAMIN  

BOŻONARODZENIOWEGO KIERMASZU RĘKODZIEŁA 2021 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Bożonarodzeniowego Kiermaszu Rękodzieła 2021  jest Stowarzyszenie                                    
Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. z siedzibą w Krwonach 32, 62-720 Brudzew, 
współorganizatorem jest Miasto Turek oraz Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera z 
siedzibą w Turku, przy placu Wojska Polskiego 1, 62-700 Turek. 

2. Kiermasz Rękodzieła, zwany dalej „Kiermaszem” jest imprezą wystawienniczo-handlową, dla 
wytwórców wyrobów użytkowych i artystycznych, naturalnych produktów spożywczych i 
innych wyrobów użytkowych oraz wyrobów gastronomicznych. 

3. Celem kiermaszu jest promocja regionalnych wyrobów, przedmiotów użytkowych oraz 
artystycznych o charakterze bożonarodzeniowym i innym wykonanych ręcznie lub podczas 
trwania imprezy, a także prezentacja różnych form aktywności twórczej i społecznej. 
Dodatkowo wymiana doświadczeń pomiędzy producentami, umożliwienie kontaktu z 
potencjalnymi klientami i wsparcie lokalnych inicjatyw społecznych. 

4. Ilekroć w regulaminie mowa jest o następujących terminach, należy przez nie rozumieć: 
a) „Wystawca” – osoba fizyczna, przedsiębiorstwo, instytucja publiczna bądź organizacja 

pozarządowa prezentująca swoje wyroby, potrawy  i oferowane usługi; 
b) „Kiermasz” – Bożonarodzeniowy Kiermasz Rękodzieła; 
c) „Organizator” – Stowarzyszenie Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.; 
d) „Współorganizator” – Miasto Turek, Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera; 
e) „Regulamin” – niniejszy dokument, określający zasady uczestnictwa w ww. wydarzeniu; 
f) „Zwiedzający” – grupa docelowa; 
g) „Stoisko” – drewniany domek handlowy, namiot lub stół o charakterze handlowo-

wystawienniczym, w/na którym prowadzona jest sprzedaż podczas kiermaszu; 
h) „Rękodzieło” – wyrób nieprzemysłowy, wytwarzany własnoręcznie; 
i) „Karta zgłoszeniowa” – dokument, na podstawie którego wystawca wyraża chęć 

sprzedaży oferowanych przez siebie produktów na stoiskach handlowo-
wystawienniczych podczas kiermaszu. 

5. Kiermasz odbywać się będzie 18 i 19 grudnia 2021 r. w godzinach od 10:00 do 18:00               na 
Rynku w Turku. W ww. godzinach kiermasz będzie czynny dla zwiedzających. Wystawcy w celu 
przygotowania stoisk powinni się zgłosić 18 grudnia o godzinie 8:30. 

6. Sprzedaż potraw (dań) odbywać się będzie tylko 19 grudnia 2021 r. w godzinach                    od 
10.00-18.00. Wystawcy przygotowujący potrawy w celu przygotowania stoisk powinni się 
zgłosić 19 grudnia o godzinie 8.30. 

7. Organizator przewiduje loterię w wyniku, której klienci będą mogli wylosować jedno z rękodzieł 
Wystawców.   

8. Loteria obejmuje rozdawanie przez Wystawców kuponów loteryjnych uprawniających do 
wzięcia udziału w loterii biorących udział w Kiermaszu. 

9. Losowanie nagród odbędzie się 20 grudnia 2021 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Organizatora. 
Losowanie transmitowane będzie za pośrednictwem portalu społecznościowego – Facebook.  
 
 
 
 



 

 

 
§ 2 Zasady udziału 

1. Warunkiem uczestnictwa w kiermaszu w charakterze wystawcy jest dostarczenie wypełnionej 
karty zgłoszeniowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu w jeden ze 
wskazanych niżej sposobów: 

a) osobiście do siedziby Stowarzyszenia mieszczącej się w Krwonach 32 od poniedziałku do 
piątku od godziny 8.00 do 16.00.  

b) pocztą elektroniczną na adres: biuro@lgd-tur.org.pl, 
c) pocztą tradycyjną na adres: Krwony 32, 62-720 Brudzew. 

2. Kartę zgłoszeniową należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2021 r. z 
zastrzeżeniem, iż w przypadku ograniczonej liczby miejsc w pierwszej kolejności miejsce 
udostępniane jest wytwórcom, rękodzielnikom, producentom działającym na obszarze gmin 
członkowskich organizatora – produktów certyfikowanych przez Turkowską Unię Rozwoju – 
T.U.R.  

3. Do karty zgłoszeniowej wskazane jest dołączyć fotografię proponowanego asortymentu (nie 
dotyczy Wystawców przygotowujących i sprzedających potrawy podczas Kiermaszu). 

4. Karta zgłoszeniowa jest traktowana jako umowa pomiędzy organizatorem, a wystawcą. 
5. Samo nadesłanie karty zgłoszeniowej nie jest równoznaczne z przyjęciem osoby zgłaszającej do 

uczestnictwa w Kiermaszu w charakterze wystawcy.  
6. Po weryfikacji zgłoszeń do wybranych wystawców zostaje wysłane potwierdzenie udziału w 

Kiermaszu. Wówczas karta zgłoszeniowa staje się umową pomiędzy wystawcą, a 
organizatorem. 

7. Liczba stoisk jest ograniczona. 
8. Jeśli liczba zgłoszeń jest większa niż liczba miejsc, którymi dysponuje organizator o udziale w 

kiermaszu decyduje kolejność zgłoszenia. 
9. Organizator zastrzega sobie prawo do przydziału stoiska i jego położenia według własnego 

uznania. 
10. Stoisko przeznaczone jest wyłącznie dla wystawcy, który zawarł umowę z organizatorem 

Kiermaszu. 
11. Organizator udostępnia tylko i wyłącznie stoiska oraz miejsca przeznaczone do ustawiania 

własnych stoisk przez wystawców. 
12. Wystawca zobowiązuje się do udziału w Kiermaszu przez cały okres trwania Kiermaszu, tj. 18 i 19 

grudnia (nie dotyczy podmiotów branży gastronomicznej oraz podmiotów ekonomii społecznej, 
w tym Kół Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeń i Spółdzielni Socjalnej przygotowujących i 
sprzedających potrawy podczas Kiermaszu). 

13. Wystawca przygotowujący i sprzedający potrawy (dania) podczas imprezy zobowiązuje się do 
udziału w Kiermaszu 19 grudnia 2021 r.  

14. Wystawca ma obowiązek obsługiwać stoisko w godzinach określonych w umowie zawartej z 
organizatorem. 

15. Organizator nie dopuszcza wystawiania produktów nie będących rękodziełem.  
16. Wystawca zobowiązuje się do przekazania Organizatorowi jednego produktu na loterię. 

 
§ 3 Opłata uczestnictwa 

1. Uczestnictwo w kiermaszu jest bezpłatne dla mieszkańców obszaru działania Turkowskiej Unii 
Rozwoju – T.U.R., tj. dla mieszkańców gmin: Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Kościelec, Malanów, 
Przykona, Turek, Władysławów oraz miasta Turek, a dla osób spoza ww. gmin uczestnictwo w 
kiermaszu jest płatne, przy czym o możliwości prowadzenia sprzedaży w domku 
wystawienniczym decydować będzie kolejność zgłoszeń z zastrzeżeniem postanowień par.  2 
ust. 2.  
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2. W przypadku innych wystawców aniżeli wskazani w ust. 
1, opłata za plac o powierzchni wystawowej o wymiarach 3 x 3 m wynosi – 40,00 zł brutto z 
zastrzeżeniem, iż  Wystawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie namiot i 
niezbędne wyposażenie.  

3. Opłata za udział w kiermaszu będzie pobierana od Wystawców przelewem na rachunek 
bankowy Organizatora 97 2030 0045 1110 0000 0425 0160 lub do kasy najpóźniej w dniu 
wydarzenia. 

4. Dla Wystawców, dla których udział w wydarzeniu jest bezpłatny przewidziane są stoiska w 
postaci zamkniętych drewnianych domków handlowych (w wymiarze 2,2 x 2 m), z 
zastrzeżeniem, iż w przypadku dużej liczby zgłoszeń powierzchnia dzielona będzie ze 
współwystawcami.  
 

5.  Organizator i Współorganizatorzy zapewniają Wystawcom w drewnianych domkach 
handlowych świetlenie, energię elektryczną (230 V), krzesła oraz drzwi zamykane na kłódkę 
wraz z metalową zasuwką.  

6. W przypadku wykorzystywania na potrzeby wystawy urządzeń wymagających zasilania 
trójfazowego Wystawca zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Organizatora i zapewnić 
energię elektryczną we własnym zakresie.  
 

§ 4 Przekazanie i odbiór stoisk 
1. Przekazanie stoisk wystawcom nastąpi w dniu kiermaszu tj. 18 grudnia 2021 r. w godzinach 8:00-

9:00. 
2. Przed rozpoczęciem montażu/przygotowania stoiska każdy wystawca ma obowiązek zgłosić się 

do organizatora w celu potwierdzenia jego lokalizacji. 
3. Organizator zobowiązuje się przygotować stoiska będące w posiadaniu organizatora do godziny 

8:30. 
4. Wystawca zobowiązuje się, że po zakończeniu użytkowania stoiska przekaże je organizatorowi 

w takim stanie, w jakim je przejął. 
5. Stoisko musi być uporządkowane i oczyszczone z dekoracji umieszczonych przez wystawcę. 
6. Wjazd do Rynku oraz przygotowanie miejsca sprzedaży jest dopuszczalne tylko na czas 

rozładunku produktów. 
 

§ 5 Obowiązki i prawa wystawców 
1. Wystawca ma obowiązek utrzymania porządku wewnątrz i na zewnątrz stoiska. 
2. Obowiązuje całkowity zakaz ingerowania w konstrukcję stoisk – wbijania gwoździ, pinezek, 

wkręcania wkrętów, używania zszywaczy itp. 
3. Wystawca nie może emitować na stoisku żadnej indywidualnej muzyki. 
4. Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów, w szczególności przeciwpożarowych 

i bezpieczeństwa. 
5. Odpowiedzialność prawną za eksponowane przedmioty ponosi wystawca. 
6. Wystawcy zobowiązani są do nadzorowania swoich stanowisk. 
7. Przygotowanie stoiska przez wystawcę powinno być zakończone do godziny 10:00 dnia 

wystawienniczego. 
 

§ 6 Kwestie bezpieczeństwa 
1. Wystawcy kiermaszu zobowiązani są do urządzenia własnego stanowiska i ekspozycji w taki 

sposób, by nie stanowiły zagrożenia bezpieczeństwa dla osób przebywających na terenie 



 

 

kiermaszu. Całkowita odpowiedzialność za bezpieczne 
urządzenie stoiska spoczywa na wystawcy. 

2. Eksponaty nie mogą być umieszczone w przejściach ani w pomieszczeniach do tego nie 
przeznaczonych i nie mogą stanowić przeszkody dla ruchu zwiedzających. Przejścia muszą 
pozostać niezablokowane.  

3. Osoby obecne na imprezie są zobowiązane zachowywać się w sposób nie zagrażający 
bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie, a w szczególności przestrzegać 
postanowień tego regulaminu oraz poleceń policji i ochrony. 

4. W czasie trwania imprezy, na jej terenie obowiązuje zakaz poruszania się pojazdów 
mechanicznych oraz zakaz parkowania. 

5. Za osoby małoletnie odpowiedzialność ponoszą ich pełnoletni opiekunowie. 
§ 7 Ubezpieczenie 

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

2. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, ogniem, wichurą, uderzeniem 
pioruna, eksplozją, zalaniem wodą, przerwą w dostawie prądu, wody i innymi zdarzeniami 
losowymi. 

3. Wystawcy ubezpieczają się we własnym zakresie i na własny koszt. 
 

§ 8 Promocja 
1. W czasie trwania Kiermaszu dozwolone jest robienie zdjęć i filmowanie ekspozycji 

poszczególnych wystawców, na co wystawcy wyrażają zgodę poprzez uczestnictwo w 
Kiermaszu. 

2. Wizerunki osób przebywających na terenie imprezy mogą zostać utrwalone przez organizatora 
na materiałach fotograficznych i filmowych. Materiały te pozostają do dyspozycji organizatora. 
Osoby biorące udział w imprezie wyrażają zgodę na utrwalenie wizerunków i ich wykorzystanie 
przez organizatora w celach promocyjnych i relacjach z imprezy. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zebranego materiału na wielokrotnych 
polach eksploatacji.  
 

§ 9 Postanowienia końcowe 
1. W przypadku niestosowania się do ustaleń regulaminu Organizator może rozwiązać umowę z 

wystawcą. 
2. Likwidacja stoisk przed zakończeniem Kiermaszu jest zabroniona chyba, że organizator 

rozwiązał umowę z wystawcą. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian godzin handlu oraz terminu funkcjonowania 

Kiermaszu. 
4. Wszystkie spory mogące wynikać z braku porozumienia rozstrzygać będzie sąd właściwy dla 

siedziby organizatora według prawa polskiego. 
5. Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej Organizatora: www.lgd-tur.org.pl oraz 

współorganizatorów www.miastoturek.pl; www.muzeum.turek.pl  
 

http://www.lgd-tur.org.pl/
http://www.miastoturek.pl/
http://www.muzeum.turek.pl/

