
 

 
  

 
 

              

   

REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

Regulamin określa zasady organizacyjne Jarmarku Wielkanocnego organizowanego na terenie Starego 
Rynku w Płocku. 
Termin: 24-25.03.2018r. 

Dla zwiedzających Jarmark czynny jest od godz. 10.00 do godz. 20.00. 

Dla wystawców Jarmark czynny jest od godz. 8.00 do godz. 21.00 (8.00 – 10.00 montaż stoiska, 
20.00  – 21.00 demontaż stoiska) 
 
 

WARUNKI UDZIAŁU 
 

Uczestnik zamierzający wziąć udział w Jarmarku zobowiązany jest przesłać organizatorowi prawidłowo 
wypełnioną kartę zgłoszenia stoiska w terminie do 15 marca 2018r. /przesłać można także faxem lub 
e-mailem/ na adres (decyduje data stempla pocztowego lub data przyjęcia informacji e-mailowej): 
Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o. 
Pl. Stary Rynek 5 lok 6A, 09-400 Płock 
tel.: 692-461-566 lub 606-990-458  
fax.: 24 367-68-50 
e-mail: jarmark@ars.plock.pl 
z dopiskiem „Jarmark Wielkanocny“ 
 

1. Jarmark jest imprezą skierowaną do mieszkańców Płocka oraz turystów. 
 

2. Uczestnictwo Wystawców w imprezie jest płatne: 
 
 

Koszt powierzchni do 9m2 (np. 3m x 3m) wynosi 150,00 zł brutto (2 dni) 
W przypadku, gdy uczestnik korzysta z większej powierzchni opłata jest proporcjonalna 
(wielokrotność 9m2; 9 – 18m2 – 300,00 zł brutto; 18 – 27m2 – 450,00 zł brutto itd.) 

 
Organizator dysponuje własnymi stoiskami wystawienniczymi (ilość ograniczona) decyduje kolejność 
zgłoszeń- wymiary 2m x 2m koszt 200,00 zł brutto (2 dni)  
Opłata za korzystanie z energii elektrycznej 20 zł brutto (2 dni) 
 

3. O kolejności wyznaczania stoisk decyduje data wpłynięcia zgłoszenia.  
 

4. Brak wpłaty w terminie 3 dni od rozpoczęcia imprezy będzie równoznaczne z rezygnacją  
z Jarmarku Wielkanocnego. 
 

5. Rezygnacja z uczestnictwa w Jarmarku Wielkanocnym nie wiąże się ze zwrotem dokonanej 
opłaty. 
 
 
 



 

 
  

6. Wjazd na Plac Starego Rynku oraz przygotowanie stoiska do sprzedaży jest dopuszczalne 
każdego dnia trwania Jarmarku w godz. od 8.00 do 10.00 (na czas rozładunku towaru) oraz 
w godz. od 17.00 do 18.00 (na czas załadunku towaru po zakończonym dniu sprzedaży), 
jednakże każdorazowy czas postoju na Placu Starego Rynku nie może być dłuższy niż 
45 minut. Organizator przygotuje i wyda każdemu Wystawcy kartę wjazdu uprawniającą 
do wjazdu na Plac Starego Rynku na czas załadunku i rozładunku towaru.  
Istnieje możliwość parkowania przy stoisku w uzasadnionym przypadku np. samochód – 
chłodnia. Organizator wyda w takim przypadku kartę postoju uprawniającą do parkowania 
przy stoisku. 
 

7. Odpłatne toalety znajdują się przy ul. Grodzkiej 1. 

8. Korzystanie z prądu możliwe jest w godzinach 8:00 – 21:00. 

9. Przyjazd na koszt własny Wystawcy - Organizator nie zwraca wystawcy kosztów transportu. 

10. Wystawca zobowiązany jest do zapewnienie właściwych warunków higieniczno-sanitarnych 
na swoim stoisku. Wprowadzone do obrotu handlowego towary muszą być odpowiednio 
oznakowane. Wystawcy zobowiązani są także do przestrzegania terminów przydatności 
do  spożycia i trwałości towarów spożywczych przeznaczonych do sprzedaży. 

 
11. Użytkownicy stoisk gastronomicznych, z art. spożywczymi, są zobowiązani uzgodnić 

oferowany asortyment w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (Płock, ul. Kolegialna 
20). Pracownicy zatrudnieni w punktach żywnościowych oraz na stoiskach ze sprzedażą muszą 
posiadać ważne książeczki zdrowia. 
 

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za formę rozliczenia Wystawcy z Urzędem 
Skarbowym i innymi instytucjami – sprzedaż na własną odpowiedzialność. 
 

13. Sprzedający artykuły wymagający odrębnych koncesji (np. alkoholi) winni uzyskać stosowne 
pozwolenia bądź koncesje. 
 

14. Wystawca ma obowiązek prowadzić działalność stoiska w godzinach wyznaczonych przez 
Organizatora. 
 

15. Udostępnione przez Organizatora stoisko przeznaczone jest wyłącznie dla Wystawcy, który 
jest za nie odpowiedzialny, co oznacza, iż jest on zobowiązany utrzymywać w jego obrębie 
wysoki poziom estetyki i czystości oraz chronić je przed uszkodzeniami. Po zakończeniu 
działalności stoiska każdego dnia trwania Jarmarku Wystawca zobowiązany jest 
do posprzątania odpadów w jego obrębie. Odpady muszą być wyrzucane wyłącznie 
do przeznaczonych do tego pojemników. 

 
16. W przypadku, gdy stoisko ulegnie zniszczeniu, za wyjątkiem szkód spowodowanych 

działaniem sił przyrody, bądź do spowodowania, których nie przyczyniło się działanie bądź 
zaniechanie Wystawcy, odpowiedzialność materialną za szkody ponosi Wystawca. 
 

17. Sposób zagospodarowania oraz użytkowania stoiska musi być zgodny z obowiązującymi 
przepisami, w szczególności BHP i ppoż. nie może stwarzać zagrożenia dla osób lub mienia 
oraz nie może uniemożliwiać lub utrudniać użytkowania stanowisk przez innych Wystawców, 
korzystania z  wytyczonych przez Organizatora ciągów komunikacyjnych, wykonywania 
obowiązków przez obsługę Jarmarku. 

 



 

 
  

 
18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, za jakość produktów prezentowanych przez 

Wystawców. 
 

19. Regulamin obowiązuje wszystkich Wystawców biorących udział w Jarmarku Wielkanocnym. 
 

20. Osoby nieprzestrzegające regulaminu lub rażąco naruszające regulamin zostaną poproszone 
o opuszczenie imprezy. 
 

21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towarów przed, po i w trakcie 
trwania Jarmarku. 
 

22. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, wandalizmem, działaniem sił 
przyrody i innymi przyczynami losowymi. 
 

23. Organizator wyznacza miejsce lub stoisko, o czym Wystawca zostanie 

powiadomiony w dniu przyjazdu, przy odbiorze dokumentów w biurze organizacyjnym. 
 
Przepisy końcowe: 
 

24. Ewentualne reklamacje Uczestników powinny być niezwłocznie zgłaszane pisemnie do Biura 
Organizacyjnego Jarmarku. 

 

25. Reklamacje złożone po zakończeniu Jarmarku nie będą uwzględniane. 
 

Po potwierdzeniu przez Organizatora o zakwalifikowaniu się na Jarmark 
Wielkanocny Wystawca dokonuje PŁATNOŚCI 

 
Koszt powierzchni do 9m2 (np. 3m x 3m) wynosi 150,00 zł brutto (2 dni) 

W przypadku, gdy uczestnik korzysta z większej powierzchni opłata jest proporcjonalna 
(wielokrotność 9m²; 9 – 18m2 – 300,00 zł brutto; 18 – 27m2 – 450,00 zł brutto itd.) 

Organizator dysponuje własnymi stoiskami wystawienniczymi (ilość ograniczona) decyduje kolejność 
zgłoszeń- wymiary 2m x 2m koszt 200,00 zł brutto (2 dni). 

Opłata za korzystanie z energii elektrycznej 20 zł brutto (2 dni) 

 
 

Należną kwotę należy wpłacać na adres: 
Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o. o. 

Pl. Stary Rynek 5 lok 6A, 09-402 Płock 
nr konta: 22 1240 3174 1111 0000 2891 4152 

tytułem: Przedpłata za wynajem stoiska - Jarmark Wielkanocny 
Faktury VAT za stoiska będą do odbioru w Biurze Jarmarku: 

Oznaczone stoisko (punkt informacyjny) na Placu Starego Rynku 
 

 
ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA 
Organizator zapewnia: 

 promocję jarmarku w mediach, 

 atrakcje podczas trwania jarmarku 



 

 
  

 wyznaczoną powierzchnię wystawienniczą, 

 nagłośnienie terenu jarmarku, 

 ochronę terenu jarmarku. 
 
INFORMACJE DODATKOWE 
Kontakt: Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp z o.o., Pl. Stary Rynek 5 lok. 6A, 09-400 Płock, 
 tel. 692-461-566 lub 606-990-458, mail: jarmark@ars.plock.pl   

mailto:jarmark@ars.plock.pl

