REGULAMIN imprezy plenerowej pod nazwą
KIERMASZ ŚWIĄTECZNY
§ 1.
1. Kiermasz Świąteczny, zwany dalej „Kiermaszem” jest imprezą handlową dla wytwórców regionalnych
wyrobów i przedmiotów użytkowych, artystycznych i naturalnych produktów spożywczych, produktów
rękodzieła a także dla sprzedawców asortymentu o charakterze świątecznym (np. ozdób choinkowych,
świec, opłatków itp.).
2. Organizatorem Kiermaszu, zwanym dalej „Organizatorem” jest PKS Polonus w Warszawie S.A.
3. Kiermasz jest organizowany w dniach 01-10 grudnia 2017r. na terenie dworca autobusowego Warszawa
Zachodnia Al. Jerozolimskie 144
4. Wystawcy zobowiązani są do otwarcia domków w godzinach od 10:00 do 20:00 w dni powszednie, oraz
od 10:00 do 20:00 w weekendy i dni świąteczne.
§ 2.
1. Wystawcą kiermaszu może być osoba fizyczna lub prawna która podpisała umowę zgłoszenie udziału w
kiermaszu, której zgłoszenie zostało przyjęte przez Organizatora Kiermaszu., zaakceptowała treść
niniejszego Regulaminu oraz opłaciła wymagany czynsz w terminie określonym w ust. 2.
2. Osoba fizyczna, bądź prawna chcąca wystawiać swoje produkty, zobowiązana jest do wpłacenia czynszu
najmu domku handlowego najpóźniej do dnia 24.11.2017 roku.
3. Rezerwacja domku zakładana jest po przyjęciu zgłoszenia w siedzibie organizatora, po dokonaniu której
Wystawca ma 3 dni na dokonanie wpłaty zaliczki.
4. Wybór konkretnego domku, w którym dana osoba lub firma będzie prowadziła sprzedaż, następuje po
dokonaniu wpłaty zaliczki w wysokości 50% kwoty za udział w Kiermaszu – na podstawie mapki sytuacyjnej z
wyłączeniem dokonanych już rezerwacji.
5. Przekazanie kluczy Wystawcy odbywać się będzie w dniu 01.12.2017r. od godz. 05:00, pod warunkiem
uprzedniego dokonania zapłaty wynagrodzenia za udział w Kiermaszu do dnia 01.12.2017,
6. Zwrot kluczy nastąpi – pomiędzy godz. 20:00 i 24:00 w dniu zakończenia Kiermaszu tj. 10 grudnia 2017r.
7. Warunkiem otrzymania kluczy jest potwierdzenie i zaakceptowanie Regulaminu oraz terminowe uiszczenie
całości opłaty wynikającej ze zgłoszenia na konto bankowe:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „POLONUS” w Warszawie S.A
Adres: Al. Jerozolimskie 144, 02-305 Warszawa NIP: 525-000-01-27
Numer rachunku bankowego: BNP Paribas Bank Polska S.A.
NRB: 05 1600 1068 0003 0102 0490 6001
w tytule przelewu wpisując: „opłata za stoisko - Kiermasz”, bądź bezpośrednio w kasie PKS Polonus Al.
Jerozolimskie 144 IV piętro.
8. W przypadku rezygnacji Wystawcy z udziału w Kiermaszu po przyjęciu zgłoszenia i wpłacie zaliczki, zaliczka
nie podlega zwrotowi.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku złamania
któregokolwiek z punktów regulaminu lub sprzedaży produktów, które nie zostały ustalone z
Organizatorem. W takim wypadku wynagrodzenie wpłacone przez Wystawcę nie podlega zwrotowi.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, zmiany terminu i miejsca targów w przypadku zaistnienia
okoliczności od niego niezależnych, za które nie ponosi odpowiedzialności. O zmianach tych i przyczynach
ich powstania Organizator powiadomi Wystawcę. W takich przypadkach Wystawcy nie przysługuje prawo do
odszkodowania lub zmniejszenia opłat.
11. Koszty wszelkich usług dodatkowych, nie ujętych w Karcie Zgłoszenia, zamówionych odrębnie przez
Wystawcę podlega odrębnym rozliczeniom i jest płatny na podstawie odrębnych faktur.
12. Wystawca może zlecić Organizatorowi za dodatkową opłatą wykonanie innych usług w zakresie: serwisu
fotograficznego, posterunków ochrony, noclegów, hostess, dodatkowego przyłącza energii elekt., usług
reklamowych, poligraficznych, lub innych.
§ 3.
1. Wystawcy zabrania się:
a. naruszania konstrukcji i wyposażenia domku (przyklejania, przybijania, innego trwałego mocowania
elementów, produktów lub innego wyposażenia)
b. prowadzenia działalności na terenie Kiermaszu naruszającej dobre obyczaje, godność i uczucia
religijne,

c. podnajmowania lub udostępniania stoiska osobom trzecim (nie uwzględnionym w zgłoszeniu), pod
rygorem natychmiastowego opuszczenia terenu Kiermaszu,
d. obudowywania i plakatowania powierzchni stoisk,
e. sprzedaży podróbek produktów oraz produktów, na które Wystawca nie posiada licencji.
2. Na stoiskach targowych oraz w „domkach” obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
3. Zabrania się blokowania dróg pożarowych na terenie targowym.
4. W przypadku naruszenia konstrukcji lub zniszczenia domku, Wystawca zobowiązany będzie do pokrycia
w całości kosztów naprawy lub zakupu nowego domku w wysokości faktycznie poniesionej przez
Organizatora jarmarku, nie wyższej jednak niż 6.000 zł netto za domek.

§ 4.
1. Wszelkie kwestie związane ze sprzedażą produktów, tj. zezwolenia, podatki, koncesje, licencje,
ubezpieczenia i inne leżą w gestii Wystawcy.
2. Wystawca jest zobligowany do nie umieszczania produktów, elementów wyposażenia w przejściach ani
w pomieszczeniach do tego nie przeznaczonych i nie mogą stanowić przeszkody dla ruchu
zwiedzających. Przejścia muszą pozostać niezablokowane.
3. Wystawca zobowiązany jest do urządzenia ekspozycji produktów i wyposażenia stoiska w taki sposób, by
nie stanowiła zagrożenia bezpieczeństwa dla osób przebywających na terenie Jarmarku. Stoisko,
eksponaty, dekoracje oraz pozostałe elementy ekspozycji powinny być zabezpieczone przed
wywróceniem, upadkiem, uniesieniem przez wiatr itp. Całkowita odpowiedzialność za bezpieczne
urządzenie stoiska spoczywa na wystawcy
4. Wystawca zobowiązany jest do prowadzenia działalności zadeklarowanej w formularzu zgłoszeniowym
w godzinach trwania kiermaszu - przebywania lub pozostawienia osoby odpowiedzialnej na stoisku w
godzinach trwania Kiermaszu,
5. Wystawca zobowiązany jest do utrzymywania porządku na stoisku oraz wokół niego w okresie wynajmu,
w przeciwnym razie zostanie obciążony finansowo. Odpady muszą być wyrzucane wyłącznie do
przeznaczonych do tego pojemników.
6. Wystawca zobowiązany jest do przekazania Organizatorowi stoiska w takim stanie, jakim został mu on
udostępniony, tj. wysprzątany i oczyszczony z wszelkich dekoracji naniesionych przez siebie,
7. Wystawca zobowiązany jest do samodzielnej aranżacji stoiska w tym do wyposażenia stoiska w regały,
półki i inne elementy niezbędne do ekspozycji asortymentu we własnym zakresie,
8. Wystawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy lub zakupu uszkodzonych lub zaginionych
elementów stoiska.
9. Wystawca zobowiązany jest do korzystania z urządzeń elektrycznych, których łączna moc znamionowa
nie przekracza 2kW, a w przypadku przekroczenia tego limitu – do zgłoszenia większego
zapotrzebowania na energię i zapłaty kosztów dystrybucji i zużycia energii elektrycznej zgodnie z
cennikiem operatora energetycznego.
10. Wystawcy powinni we własnym zakresie ubezpieczyć się z tytułu odpowiedzialności cywilnej oraz
ubezpieczyć swoje mienie znajdujące się na terenach targowych (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.
11. Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych obowiązujących na
terenie Kiermaszu.
12. Wystawca ponosi odpowiedzialność finansową za szkody lub ubytki w mieniu znajdującym się na jego
terenie - spowodowane przez samego uczestnika lub jego przedstawicieli, podwykonawców oraz każdą
osobę zatrudnioną przez uczestnika bezpośrednio lub pośrednio.
13. Oceny szkód dokonuje przedstawiciel Organizatora w obecności uczestnika, co zostaje potwierdzone w
stosownym protokole.
14. O wystąpieniu szkody Wystawcy zobowiązany jest powiadomić Organizatora lub Straż Miejską
niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
§ 5.
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a. wyniki finansowe sprzedaży prowadzonej w czasie Kiermaszu,
b. ubytki, szkody powstałe na osobie lub mieniu Wystawcy jego pracowników zarówno przed, po i
w trakcie trwania Kiermaszu,

2.

3.

4.
5.
6.
7.

a. szkody lub ubytki w mieniu Wystawców spowodowane siłą wyższą (np. pożarem, zalaniem
wodą, wichurą, przerwą w dostawie prądu) niezależną od Organizatora
b. za szkody spowodowane kradzieżą, przerwą w dostawie lub przepięciem prądu i innymi
przyczynami losowymi lub spowodowane działaniem osób trzecich.
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
Kiermaszu Wystawca zobowiązany jest do posprzątania odpadów w jego obrębie.
Organizator zapewnia Wystawcom najem domku handlowego o charakterystyce:
a. Powierzchnia zabudowy jednego modułu 250cm x 220cm
b. Wysokość zewnętrzna domku 270cm w szczycie dachu
c. Rozkładane lady sprzedażowe z trzech stron o szerokości 60cm
d. Rozkładane zadaszenie lad sprzedażowych
e. Możliwość złożenia lad sprzedażowych i zadaszenia oraz całkowite zamknięcie domków na
zamek patentowy.
f. Zewnętrzne podłączenie zasilania i rozprowadzenie wewnątrz domku, instalacji elektrycznej
oświetlenia i gniazd zasilania 230V.
Organizator zapewnia na czas trwania Kiermaszu nieodpłatny dostęp do pojemników na odpady.
Korzystanie z tych elementów jest powszechne i nie wymaga zgłoszenia na formularzu wystawcy.
Organizator zapewnia miejsce parkingowe dla 1 pojazdu na każdy domek handlowy.
Organizator zapewnia bezpłatny wstęp na teren Kiermaszu dla odwiedzających.
Organizator podejmuje środki zabezpieczenia terenu wydarzenia w szczególności przez zapewnienie
ochrony fizycznej w godzinach trwania Kiermaszu, dozoru całego obiektu w porze nocnej oraz objęcia
otoczenia i terenu kiermaszu monitoringiem przemysłowym.

§ 6.
1. Uczestnicy Kiermaszu są zobowiązani do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz
poleceń porządkowych obsługi Kiermaszu.
2. Podczas trwania Kiermaszu w sprawach organizacyjnych i porządkowych decydują polecenia
i rozstrzygnięcia Organizatora Kiermaszu.
Wystawca oświadcza że zapoznał się ze stanem technicznym i wizualnym domku oraz miejsca w którym będzie
umieszony domek handlowy wynajęty przez Wystawę i nie kwestionuje ich w żadnym zakresie. Wystawca
przeczytał ze zrozumieniem i akceptuje treść regulaminu nie wnosząc do niego zastrzeżeń.

