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REGULAMIN UCZESTNICTWA

I. Warunki Uczestnictwa

1. Warunkiem uczestnictwa w XIV Swietokrzyskim Jarmarku Agroturystycznym, ktory odbedzie sie^ dn.

2 czerwca 2019 r. na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni k/Checin, jest przekazanie organizatorom

pisemnego zgtoszenia wg zala_czonego wzoru do dnia 17 maja 2019 r. O przyjeciu na Jarmark Agroturystyczny

decyduje kolejnosc przeslania wypehiionej karty zgloszeniowej. Liczba miejsc wystawienniczych (w tym

drewnianych domkow) jest ograniczona.

2. Przedstawicielem organizatorow do spraw kontaktow z wystawcami jest Urz^d Marszalkowski Wojewodztwa

Swietokrzyskiego, Odzial Kultury Fizycznej i Turystyki, ul. Paderewskiego 34a, 25-506 Kielce, tel. 41 341 69 12.

II. Organizacja

1. Organizatorzy zapewniaja^ uczestnikom powierzchni? wystawow^ oraz drewniany domek

z lada^ (ilosc domkow ograniczona - o przydziale decyduje kolejnosc zgloszeri) ustawionych na terenie Muzeum

Wsi Kieleckiej Parku Etnograficznego w Tokarni.

2. Istnieje mozliwosc uzycia wlasnej zabudowy stoiska (preferowany wystrqj stoiska w stylu etno np.

o charakterze wiejskiej chaty, nawiajzuj^cy swoim wygl^dem do obiektow zlokalizowanych na terenie parku). Za

jego montaz, obshig? oraz demontaz odpowiedzialny jest wystawca.

3. Udzial w Jarmarku Agroturystycznym oraz wynajem powierzchni wystawienniczej ze standardowym

wyposazeniem (drewniany domek) jest bezptatny wyl^cznie dla osob/instytucji zaproszonych przez

Organizatora.

4. Jezeli Wystawca podczas imprezy korzysta z dostepu do pr^du wowczas musi uiscic odpowiedni^ oplat^ na

rzecz Muzeum Wsi Kieleckiej (wysokosc oplat w zaleznosci od mocy urz^dzen w kW: do 3 kW - 20,00zl, 3 kW -

6kW - 40,00zl, 6kW - 9kW - 60,00zl + dodatkowo za kazdy kolejny 1 kW - 20,00 zl). Wystawcy zobowi^zani s$

do zabrania ze sob$ wlasnych przedhizaczy. Ponadto Wystawca ponosi koszty zwi^zane z transportem,

przygotowaniem materialow promocyjnych, ewentualnych degustacji, pokazow wyrobow ludowych i

rzemieslniczych oraz wlasnej zabudowy stoiska. Pozostali Wystawcy s$ zobowi^zani do kontaktu z Muzeum Wsi

Kieleckiej w celu ustalenia oplaty i warunkow udziahi w Jarmarku.



5. Na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni obowi^zuje calkowity zakaz korzystania z kuchenek gazowych

itp. urzadzen wykorzystujacych otwarty ogien.

6. Jezeli Wystawca na swoim stoisku b^dzie korzystal urzadzen podgrzewajacych na prad (np. patelnie grillowe,

podgrzewacze, kuchenki mikrofalowe) musi posiadac gasnice.

7. Wynaj^te stoisko przeznaczone jest wyl^cznie dla danego wystawcy i nie moze bye udost^pniane osobom

trzecim.

8. Celem udziahi w XIV Swi^tokrzyskim Jarmarku Agroturystycznym jest prezentacja oferty turystycznej

Wystawcy, promocja swiadczonych przez niego ushig oraz walorow turystycznych i kulturowych

prezentowanych obszarow. Majac te cele na wzgledzie organizator dopuszcza przygotowanie degustacji

potraw i napojow, be^cych specjalnosci^ Wystawcy oraz ich ewentualn^ sprzedaz (cena moze pokrywac

wyhjcznie koszty przygotowania potrawy/napoju).

9. Zgodnie z Zarzadzeniem nr 10/2016 Dyrektora Muzeum Wsi Kieleckiej z dnia 3 lutego 2016 r. kazdy

wystawca, w tym producenci wyrobow regionalnych, kola gospodyn wiejskich, gospodarstwa agroturystyczne

oferujqcy wyroby alkoholowe do sprzedazy jak i podawane na miejscu (degustacje) winien przesJac do

Muzeum Wsi Kieleckiej kserokopi? stosownego zezwolenia wydanego przez wlasciwy organ gminy oraz

posiadac zawsze oryginal przedmiotowego zezwolenia do ewentualnej kontroli przez pracownika Muzeum Wsi

Kieleckiej lub inne uprawnione organy.

10. Wystawca ma obowiazek zagospodarowania stoiska najpozniej do godz. 10.00

w dniu rozpoczecia Jarmarku. Wystawca zobowi^zany jest do przebywania na terenie stoiska przez caty czas

otwarcia XIV Swietokrzyskiego Jarmarku Agroturystycznego, tj. 2 czerwca 2019 w godz. 11.00-19.00.

11. Warunkiem skutecznego zgloszenia sie iako Wystawca do udziaiu w XIV Swiftokrzyskim Jarmarku

Agroturystycznym jest przestanie w terminie wypetnionej karty zgtoszeniowej oraz zlozenie czytelnych

podpisow we wszystkie wskazanych miejscach w karcie zgtoszeniowej dot. zgod na przetwarzanie danych

osobowych (RODO).

III. Pozostale warunki

1. Wystawca nie ma prawa bez zgody organizatorow do wystawiania i wywieszania reklam poza terenem

wlasnego stoiska.

2. Organizatorzy przyjmuj^ na siebie ogoln^ ochron? terenu Jarmarku. Organizatorzy nie ponosza^

odpowiedzialno^ci za mienie wystawcow pozostawione bez opieki. Wszelkie szkody wynikle z niewlasciwego

uzytkowania stoiska pokrywa wystawca.

3. W przypadku wycofania si? z udziahi w Jarmarku wystawca obowiazany jest zlozyc pisemna^ rezygnacj? do

organizatorow, najpozniej do dnia 24 maja br.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do nanoszem'a zmian w Regulaminie Uczestnictwa

w XIV Swietokrzyskim Jarmarku Agroturystycznym.

p.o. Dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki
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