
 

 

Regulamin uczestnictwa w „Jarmarku Mikołajkowym”  

 

Park Wodny w Świeciu, 5.12.2021 

 

§ 1 

1. Organizatorem Jarmarku Mikołajkowego jest Vistula-Park Świecie Sp.z.o.o., ul. Sienkiewicza 3, 86-

100 Świecie.  

2. Jarmark Mikołajkowy odbędzie się na skwerze Parku Wodnego w Świeciu w dniu 5 grudnia 2021 

roku w godzinach 12:00-18:00. Wydarzenie będzie częścią imprezy z okazji Mikołajek. 

3. Osoby wyznaczone do kontaktów: 

  Ariel Stawski, tel. 661 555 125, ariel.stawski@vistulapark.pl  

  Anna Śliwińska, tel. 52 523 29 53, sekretariat@parkwodnyswiecie.com 

 

§ 2 

 

1. Produkty oferowane przez Wystawców powinny być o charakterze okazjonalnym oraz 

świątecznym takie jak: 

• artykuły spożywcze w tym: wędliny, przekąski, wyroby regionalne, wypieki słodkie, pieczywo, 

nalewki, soki, miody, itp.   

• zabawki  

• pamiątki, ozdoby świąteczne 

• ceramika artystyczna 

• wyroby artystyczne , wyroby ludowe   

• kosmetyki, perfumy  

• galanteria skórzana, odzież  

• biżuteria 
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2. Wystawcy zainteresowani udziałem w Jarmarku powinni wypełnić "kartę uczestnictwa" oraz 

dostarczyć ją do Organizatora maksymalnie do 24 listopada 2021 roku. Przekazanie "karty 

uczestnictwa" odbywa się w formie elektronicznej na adres sekretariat@parkwodnyswiecie.com.  

3. Wybór potencjalnego Wystawcy nastąpi na podstawie przedstawionej w Karcie Uczestnictwa 

oferowanych do sprzedaży produktów zgodne z charakterem i celem Jarmarku oraz po zebraniu 

opinii nt. ewentualnych wcześniejszych udziałów Wystawcy w podobnych wydarzeniach. 

4. Udostępnienie stanowiska nastąpi na podstawie umowy najmu spisanej pomiędzy Organizatorem 

a Wystawcą. 

5. Koszt wynajmu stanowiska będzie wynosić 150 zł netto + obowiązujący podatek vat. 

6. Organizator nie zapewnia ochrony osób i mienia. 

7. Organizator zapewnia dostęp do punktów przyłącza elektrycznego o max. mocy 230 W. Po stronie 

Wystawcy leży przygotowanie odpowiedniego przedłużacza.  

8. Wystawca zobowiązany jest do uzyskania niezbędnych do prowadzenia działalności zezwoleń i 

koncesji.  

9. Wystawca zobowiązany jest do pozostawienia porządku przy swoim stanowisku.  

10. Wystawcy nie wolno sprzedawać wyrobów nie dopuszczonych do obrotu czy podróbek wyrobów, 

środków odurzających, dopalaczy oraz materiałów pirotechnicznych. 

11. Wystawca jest bezwzględnie zobowiązany do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz regulacji dotyczących zwalczania epidemii Covid-19. 

 

§ 3 

1. Rozliczenie z Wystawcą będzie odbywać się przelewem na podstawie wystawionej przez 

Organizatora faktury vat. 

2. Wystawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Organizatora o ewentualnej 

rezygnacji z udziału w Jarmarku. 

3. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych, Organizator zastrzega sobie prawo do 

odwołania Jarmarku nawet w dniu imprezy. 

 


