
REGULAMIN 
II JARMARKU BOŻONARODZENIOWEGO 

Maków Mazowiecki 
13-14.12.2019 r. 

 
§ 1 

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do uczestników Jarmarku Bożonarodzeniowego organizowanego 
w dniach 13 – 14 grudnia 2019 roku. 
 

§ 2 
Jarmark jest organizowany: 
- 13 grudnia (piątek) w godzinach od 09:00 do godziny 19:00, 
- 14 grudnia (sobota) w godzinach od 9:00 do godz. 17:00, 
Wcześniejsze rozpoczęcie działalności handlowej lub późniejsze jej zakończenie wymaga 
wcześniejszego uzgodnienia z Organizatorem. 
 

§ 3 
Organizatorem Jarmarku jest Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim. Osobami odpowiedzialnymi za 
organizację Jarmarku Bożonarodzeniowego jest p. Agnieszka Ślesicka i p. Małgorzata Karczewska, tel. 
29 71 42 120 
 

§ 4 
Miejscem odbywania się Jarmarku jest płyta Rynku w Makowie Mazowieckim. 
 

§ 5 
1. Warunkiem udziału w Jarmarku jest przesłanie karty zgłoszenia do Organizatora najpóźniej 
do 6 grudnia 2019 r. drogą elektroniczną (agnieszka.slesicka@makowmazowiecki.pl), pocztą lub 
osobiście pod wskazany adres: Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim, ul. Stanisława Moniuszki 6, 06-
200 Maków Mazowiecki. 
 
2. W trakcie Jarmarku preferowana będzie sprzedaż produktów o charakterze okazjonalnym oraz 
świątecznym, takich jak: 
- artykuły świąteczne w tym ozdoby choinkowe, 
- ceramika artystyczna, użytkowa, 
- zabawki, stroiki, 
- dzbany, wazy, kubki i inne naczynia z nadrukami, 
- świece, koronki, 
- pamiątki, ozdoby, rękodzieło, 
- kosmetyki, perfumy, 
- galanteria skórzana, odzież, czapki rękawiczki, 
- biżuteria, kamienie mineralne, 
- artykuły spożywcze w tym: słodycze, drobne przekąski, potrawy i wyroby regionalne, wypieki 
świąteczne. 
 

§ 6 
Udział w Jarmarku w 2019 roku jest płatny. 
Opłata za stoisko wystawiennicze o powierzchni 3 x 3 metry wynosi 50 zł./ dzień lub w przypadku 
większej powierzchni wielokrotność tej kwoty. 

Opłaty można uiszczać przelewem na konto prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu: 
nr rachunku 31 8917 0001 0012 5585 2000 0010. 
Termin uiszczenia opłaty: do 6 grudnia 2019 roku 
 
 

§ 7 
Miejsce do handlowania wraz z lokalizacją punktu handlowego zostanie z góry ustalone przez 
Organizatora przed datą rozpoczęcia Jarmarku i dokładnie wskazane w dniu jego rozpoczęcia. 



 
 

§ 8 
Uczestnik zobowiązany jest do: 
- przygotowania i zabezpieczenia stoiska handlowego w każdym dniu sprzedaży, 
- utrzymania porządku i czystości na stoisku oraz w jego bezpośrednim otoczeniu, 
- przebywania lub pozostawienia osoby odpowiedzialnej na stoisku w godzinach trwania Jarmarku, 
- przestrzegania istniejącej w Rynku i na drogach dojazdowych do Rynku w Makowie Mazowieckim 
organizacji ruchu, 
- handlu towarami, które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia i życia. 
 

§ 9 
Uczestnikowi zabrania się: 
- prowadzenia działalności na terenie Jarmarku, naruszającej porządek i spokój publiczny, dobre 
obyczaje i uczucia religijne, 
- udostępniania stoiska handlowego lub przydzielonego miejsca osobom trzecim bez zgody 
Organizatora, 
- sprzedaży narkotyków oraz środków psychotropowych oraz produktów pirotechnicznych, 
- parkowania samochodów na płycie Rynku. 

 
§ 10 

Kwestie natury formalno-prawnej związanej ze sprzedażą produktów tj. zezwolenia, koncesje, licencje, 
podatki leżą wyłącznie po stronie Uczestnika. Jednocześnie każdy uczestnik powinien ubezpieczyć 
swoją działalność w tym posiadane mienie we własnym zakresie i na swój koszt. 
 

§ 11 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: 
- produkty prezentowane na stoisku handlowym, 
- eksponaty wystawione na stoisku, 
- uszkodzenia powstałe na osobie lub mieniu uczestnika przed, po i w trakcie trwania Jarmarku, 
- uszkodzenia powstałe na osobie lub mieniu uczestnika spowodowane kradzieżą lub zdarzeniami 
losowymi tj. wichura, deszcz, śnieg, mróz, ogień, eksplozje, a także szkody wynikłe z przerwy w dostawie 
prądu. 
 

§ 12 
Nie przestrzeganie niniejszego regulaminu stanowić będzie przyczynę rozwiązania przez Organizatora 
Umowy – Zgłoszenia udziału oraz żądania natychmiastowego opuszczenia Jarmarku 
 

§ 13 
Celem zachowania porządku oraz prawidłowej organizacji Jarmarku Uczestnicy są zobowiązani do 
stosowania się do poleceń porządkowych Organizatora. Podczas trwania Jarmarku w sprawach 
organizacyjnych i porządkowych decyzje podejmuje Organizator Jarmarku. Organizator ma prawo 
wejścia na stoisko handlowe w asyście policji oraz pracowników Uczestnika. 
 

§ 14 
Niniejszy regulamin stanowi integralną część Zgłoszenia Udziału – Umowa. Regulamin Jarmarku jest 
dostępny w Urzędzie Miejskim w Makowie Mazowieckim przy ul. Stanisława Moniuszki 6 lub na stronie 
internetowej www.makowmazowiecki.pl 

 
§ 15 

Wszystkie spory wynikłe na tle wykonania niniejszego regulaminu rozstrzygać będzie właściwy sąd. 


