
Regulamin obowiązujący Uczestników Kiermaszu „DWOREK Z JAJEM” 

w Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” 

w Krakowie, ul. Papiernicza 2 w dniu 3.04.2022 roku 

 

1. Warunki udziału 

1. Zamiar udziału w kiermaszu „DWOREK Z JAJEM” Uczestnik wyraża w pisemnym 
zgłoszeniu. 

2. Warunkiem udziału w kiermaszu „DWOREK Z JAJEM” jest wypełnienie Karty Zgłoszenia 
Udziału i wniesienie opłaty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.03.2022 roku 
w wysokości 100% wartości zamówienia. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo niezwłocznego odstąpienia od umowy, bez zwrotu 
kosztów udziału, bez prawa do odszkodowania, w przypadku niespełnienia 
przez Uczestnika warunków, o których mowa w regulaminie, a w szczególności: 
- nieprzestrzegania godzin handlu poza wyznaczonymi, 
- naruszenia zakazu wystawiania towarów poza miejsce wyznaczone. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyn. 
 

2. Usługi 

1. Opłata eksploatacyjna obejmuje usługi związane z przebiegiem i organizacją kiermaszu 
„DWOREK Z JAJEM”, a w szczególności: 
- wyposażenie terenu kiermaszu „DWOREK Z JAJEM” w odpowiednią infrastrukturę, 
- zapewnienie stałego nadzoru nad utrzymaniem czystości i porządku na terenie kiermaszu 
„DWOREK Z JAJEM”, 
- sprzątanie terenu, z wyjątkiem stoisk, ustawienie i opróżnianie wszystkich dodatkowo 
ustawionych pojemników, koszy. 

2. Lokalizację stoiska wskazuje Organizator przy czym zastrzega sobie prawo jej zmiany 
z przyczyn organizacyjnych lub/i technicznych. 

3. Organizator zabrania podłączania energii elektrycznej we własnym zakresie. 
4. Stoiska własne Uczestnika wymagają akceptacji Organizatora. 

 

3. Warunki i terminy płatności 

1. Uczestnik wyraża pisemnie zgodę na warunki płatności podane w Karcie Zgłoszenia 
Udziału. 

2. Koszt udziału w kiermaszu „DWOREK Z JAJEM” wynosi 150 zł + 23% VAT. 
3. Warunkiem udziału jest wniesienie opłaty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 

25.03.2022 r. w wysokości 100% wartości zamówienia. 
4. Wpłaty można dokonywać: 

- w kasie Dworku Białoprądnickiego (godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00),  
- przelewem na konto bankowe: 
numer konta: Pekao SA 62 1240 4722 1111 0000 4860 1867 
w tytule przelewu prosimy umieścić: Kiermasz DWOREK Z JAJEM 

 

4. Prowadzenie działalności handlowej i usługowej 

1. Wystawcy zabrania się prezentowania i handlowania: 
- towarami naruszającymi dobre obyczaje, 
- usługami paramedycznymi. 



2. Uczestnik może prowadzić sprzedaż towarów tylko w wyznaczonym przez Organizatora 
miejscu. 

3. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów dot.: oznaczania 
placówki, wprowadzania do obrotu handlowego towarów zgodnych z prawem i innych 
obowiązków handlowych. 

4. Działalność handlowa w czasie trwania kiermaszu „DWOREK Z JAJEM” prowadzona będzie 
w godz. 11.00 – 16.00. Uczestnik zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania 
godzin handlu. 

5. Wynajęte stoisko przeznaczone jest wyłącznie dla Uczestnika. 

 

5. Wymogi sanitarne 

Organizator zobowiązuje Uczestników kiermaszu „DWOREK Z JAJEM” do bezwzględnego 
przestrzegania podanych niżej zasad: 

1. Prawidłowe odprowadzanie nieczystości płynnych. W przypadku braku podłączenia do 
kanalizacji, niedopuszczalne jest wylewanie nieczystości płynnych do kanałów burzowych. 

2. Zabezpieczenie na swoich stoiskach dostatecznej ilości pojemników na śmieci i odpadki oraz 
ich opróżnianie przed przepełnieniem. 

3. Wystawcy sprzedający artykuły spożywcze winni posiadać odpowiednie zgody i zezwolenia 
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Prowadzenie handlu na terenie imprezy bez 
wymaganej zgody i zezwolenia jest traktowana przez Organizatora jako nadużycie. 
Wystawca taki zostanie usunięty z terenu imprezy na własny koszt, a dokonane wpłaty 
na konto Organizatora nie zostaną mu zwrócone. 

 

6. Transport i zaopatrzenie 

1. Transport, przeładunek, zaopatrzenie w towary jest wykonywane przez Uczestnika 
i odbywa się na jego koszt i ryzyko i może odbywać jedynie w godzinach wyznaczonych 
przez Organizatora. 

2. Nie dopuszcza się wjazdu oraz parkowania pojazdów Wystawców przy stanowiskach 
handlowych. 

 

7. Ubezpieczenia 

1. Uczestnik ubezpiecza artykuły handlowe na własny koszt i ryzyko. 
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towarów przed, po i w trakcie 

kiermaszu „DWOREK Z JAJEM”. 
3. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, ogniem i wichurą, 

uderzeniem pioruna, eksplozją, zalaniem wodą, przerwą w dostawie prądu i innymi 
przyczynami losowymi. 

 

8 . Elektryczność, pożar, ochrona 

1. Prace elektryczne mogą być wykonywane wyłącznie za wiedzą i zgodą Organizatora. 
2. Na terenie kiermaszu „DWOREK Z JAJEM” obowiązuje zakaz: 

- używania grzejników gazowych; 
- podłączania energii elektrycznej we własnym zakresie; 
- korzystania z prowizorycznej lub uszkodzonej instalacji elektrycznej; 
- pozostawiania bez dozoru włączonych do sieci urządzeń nieprzystosowanych do ciągłej 
eksploatacji; 



- wnoszenia na tereny imprezy substancji chemicznych pożarowo niebezpiecznych; 
- zastawiania dojść i dojazdów do urządzeń przeciwpożarowych oraz tarasowania dróg 
ewakuacyjnych; 
- używania sprzętu pożarniczego do innych celów. 

3. Uczestnik zobowiązany jest po zakończeniu działalności handlowej do usunięcia go z terenu 
kiermaszu. 

 

9. Postanowienia końcowe 

1. Wszyscy Uczestnicy są bezwzględnie zobowiązani do przestrzegania regulaminu 
porządkowego i wykonywania poleceń służb bezpieczeństwa, służb Organizatora 
działających w czasie kiermaszu „DWOREK Z JAJEM” . 

2. Uczestnik zobowiązuje się do zachowania obowiązujących reżimów sanitarnych 
podyktowanych pandemią Covid-19. 

3. Uczestnik zobowiązany jest do oddania stoiska po zakończeniu imprezy w stanie 
nie gorszym niż przed jej rozpoczęciem oraz pozostawienie go w należytej czystości 
i porządku. 

4. Przypadki nieuwzględnione w regulaminie będą rozstrzygane na podstawie przepisów 
Kodeksu Cywilnego. 

 

 

 

 

Przyjmuję niniejszy regulamin do wiadomości i stosowania. 

 

………………………………………………….. 

(czytelny podpis) 

 


