
 

REGULAMIN 
KIERMASZU podczas XLI SKIERNIEWICKIEGO ŚWIĘTA KWIATÓW, OWOCÓW I WARZYW  

w dniach 15-16 września 2018 r. 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

I.1. Przepisy niniejszego regulaminu dotyczą uczestników, którzy będą prezentować oraz 
sprzedawać swój asortyment na Kiermaszu podczas XLI SKIERNIEWICKIEGO 
ŚWIĘTA KWIATÓW, OWOCÓW I WARZYW w dniach 15-16 września 2018 r. (dalej: 
XLI SŚKOiW) 

I.2. Kiermasz jest integralną częścią XLI SŚKOiW. 
I.3. Organizatorem Kiermaszu jest Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach (dalej: CKiS), 

który podejmuje ostatecznie decyzję dotyczącą Kiermaszu. 
I.4. Kiermasz odbędzie się przy ul. Reymonta 33 w Skierniewicach przed budynkiem CKiS. 

Dysponentem terenu, na którym odbywa się Kiermasz SŚKOiW jest Centrum Kultury i 
Sztuki w Skierniewicach. ul. Reymonta 33, 96-100 Skierniewice. 

I.5. Warunki uczestnictwa w Kiermaszu SŚKOiW określają łącznie Regulamin Kiermaszu 
XLI SŚKOiW oraz Karta Zgłoszeniowa, która jest jednocześnie potwierdzeniem 
zawarcia umowy. Wzór Karty Zgłoszeniowej stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 

 
II. ZASADY UCZESTNICTWA 

 
II.1. Warunkiem uczestnictwa w Kiermaszu SŚKOiW jest: 

prawidłowe wypełnienie w sposób czytelny i kompletny i podpisanie przez wystawcę Kart    
Zgłoszeniowej wraz z Oświadczenie uczestnika kiermaszu o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku na potrzeby realizacji 
kiermaszu i promocji działalności Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach znajdującej się 
na stronie Organizatora ZAŁĄCZNIK nr1 – https://cekis.pl/  lub do pobrania w wersji 
tradycyjnej w siedzibie CKiS w Skierniewicach; 

II.1.1. Dostarczenie wypełnionego i podpisanego formularza wystawcy do Organizatora  
w sposób określony w formularzu do dnia 15.08.2018 r 

II.1.2.  Uzyskanie od Organizatora potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. 
II.1.3.  Po 15.08.2018 r. jeśli zwolnią się miejsca Organizator skontaktuje się z wybranymi 

Uczestnikami, którzy wysłali formularz zgłoszeniowy w celu poinformowania                              
o możliwości wzięcia udziału w Kiermaszu. 

II.2. Wypełniony formularz należy przesłać na adres e-mail:sekretariat@cekis.pl bądź dostarczyć 
do siedziby CKiS w Skierniewicach ul. Reymonta 33 (pokój 111 - sekretariat). 

II.3. Doręczenie podpisanej Karty Zgłoszeniowej jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji 
uczestnictwa w Kiermaszu SŚKOiW oraz akceptacją wszystkich postanowień niniejszego 
Regulaminu. 

II.4. Organizator poinformuje o przyjęciu oferty uczestnictwa w Kiermaszu SŚKOiW oraz 
wyznaczonej lokalizacji stoiska na wskazany adres email, przesyłając Potwierdzenie 
Zgłoszenia Uczestnictwa. 

II.5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji stoiska oraz nieprzyjęcia zgłoszenia 
uczestnictwa bez podawania przyczyny. 

 
 

III. REZERWACJA POWIERZCHNI 
 
III.1. Tematem przewodnim Kiermaszu jest prezentacja i sprzedaż przez Uczestników Kiermaszu 

asortymentu związanego ze sztuką ludową i rękodzielnictwa. Organizator zastrzega sobie 
prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnika, który nie spełnia kryteriów w zakresie 
prezentowanego asortymentu. 

III.2. Pierwszeństwo rezerwacji miejsc miejsca mają twórcy sztuki ludowej i rękodzielnicy; 
III.3. Liczba miejsc wystawienniczych jest ograniczona. Wyboru wystawców organizator dokona na 

podstawie dostarczonych formularzy. 



 

IV. TERMINY REZERWACJI I SPRZEDAŻY POWIERZCHNI 
 

IV.1. 15 sierpnia 2018 r. – przesyłanie KARTY ZGŁOSZENIOWEJ wraz z potwierdzonym 
dokumentem dokonania wpłaty na konto 

 
V. ZASADY OGÓLNE 
 

V.1. Stoiska handlowe muszą znajdować się w miejscach wskazanych w KARCIE STOISKA  
(nr stoiska zgodnie z kartą) 

V.2. Przed rozpoczęciem budowy stoiska uczestnik zobowiązany jest zgłosić się do Koordynatora 
Kiermaszu w celu określenia lokalizacji stoiska. 

V.3. Lokalizacja stoiska jest określana przez Organizatora i zależy od warunków organizacyjno- 
technicznych Kiermaszu. 

V.4. Po zakończeniu okresu budowy stoisk, o którym mowa w pkt. V.1, na terenie Kiermaszu nie 
mogą pozostać żadne pojazdy mechaniczne dostawcze i osobowe, a teren wokół stoiska 
danego uczestnika musi zostać uporządkowany. 

V.5. Sprzedaż artykułów musi być zgodna z branżą wymienioną w karcie (sprzedaż artykułów 
innych niż deklarowane w karcie uprawnia organizatora do natychmiastowej likwidacji 
stoiska). Sprzedający ponosi odpowiedzialność w całości za sprzedawany towar. 

V.6. Artykuły nie mogą być umieszczone w przejściach i nie mogą stanowić przeszkody dla ruchu 
zwiedzających. Przejścia muszą pozostać niezablokowane. 

V.7. Kartę stoiska należy posiadać podczas handlu i okazywać na prośbę osób upoważnionych               
do kontroli. 

V.8. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do utrzymania porządku i czystości w obrębie własnego 
stoiska, a prowadzący stoiska gastronomiczne również w bezpośredniej bliskości stoisk. 

V.9. Uczestnik zobowiązany jest urządzić swoją ekspozycję w taki sposób, by nie stanowiła 
zagrożenia bezpieczeństwa dla osób przebywających na terenie Kiermaszu. Stoisko, artykuły 
na sprzedaż, eksponaty, dekoracje oraz pozostałe elementy ekspozycji powinny być 
zabezpieczone przed wywróceniem, upadkiem, uniesieniem przez wiatr itp. Całkowita 
odpowiedzialność za bezpieczne urządzenie stoiska spoczywa na Uczestniku (wystawcy). 

V.10. CKiS nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo stoisk. 
V.11. Demontaż stoisk odbywa się w dniu 16 września 2018 r. Po zakończeniu demontażu stoiska 

wystawca zobowiązany jest pozostawić teren stoiska w stanie niepogorszonym i 
uporządkowanym. 

V.12. Wystawca Kiermaszu, prowadzący działalność, na którą wymagane są przewidziane polskim 
prawem zezwolenia lub koncesje zobowiązany jest posiadać aktualne dokumenty 
zezwalające na prowadzenie takiej działalności. 

V.13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działalność prowadzoną przez uczestnika w 
trakcie Kiermaszu. 

V.14. Uczestnik Kiermaszu może prowadzić działalność reklamową i handlową wyłącznie w 
obrębie własnego stoiska w taki sposób by nie zakłócać działalności sąsiednich stoisk i nie 
powodować utrudnień w funkcjonowaniu wydarzenia. 

V.15. Po zakończeniu działalności uczestnik zobowiązany jest uporządkować teren wokół swojego 
stoiska. 

V.16. Uczestnicy Kiermaszu powinni we własnym zakresie ubezpieczyć się z tytułu 
odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczyć swoje mienie znajdujące się na terenach 
targowych (artykuły, eksponaty, sprzęt i urządzenia na stoisku, elementy budowy i 
wyposażenia stoisk, mienie prywatne pojazdy służbowe itp.), zarówno na okres trwania 
Kiermaszu, jak i na okres montażu i demontażu stoisk. 

V.17. Uczestnik Kiermaszu ponosi odpowiedzialność finansową za szkody lub ubytki w mieniu 
znajdującym się na terenie kiermaszu spowodowane przez samego uczestnika lub jego 
przedstawicieli, podwykonawców oraz każdą osobę zatrudnioną przez uczestnika 
bezpośrednio lub pośrednio. 

V.18. Oceny szkód dokonuje organizator w obecności uczestnika Kiermaszu, co zostaje 
potwierdzone w stosownym protokole. 

V.19. O wystąpieniu szkody uczestnik Kiermaszu zobowiązany jest powiadomić organizatora 
niezwłocznie po jej stwierdzeniu. 

V.20. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. 
 
 



 

VI. ANULOWANIE UDZIAŁU W IMPREZIE: 
 

VI.1. Wystawca ma prawo do anulowania uczestnictwa w imprezie pod warunkiem pisemnego 
zawiadomienia CKiS w Skierniewicach w terminie nie przekraczającym 21 dni przed datą 
rozpoczęcia SŚKOiW. Otrzymuje wówczas zwrot w wysokości 100% należnej kwoty. 

VI.2. Za datę rezygnacji z uczestnictwa uważa się datę wpływu pisma do CKiS  w Skierniewicach. 
VI.3. W przypadku, gdy Wystawca anuluje swoje zlecenie w terminie nie przekraczającym 10 dni        

przed datą rozpoczęcia SŚKOiW, wówczas zwrot wynosi 50%, natomiast po przekroczeniu 
powyższego terminu nie przysługuje zwrot wpłaconych środków. 

 
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
VII.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem Kiermaszu mają zastosowanie 

przepisy Kodeksu Cywilnego, zaś wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny 
właściwy dla siedziby organizatora. 

VII.2. Nieprzestrzeganie regulaminu grozi utratą stoiska handlowego bez zwrotu wpłaty. 
VII.3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. 

 


