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Kiermaszu Bożonarodzeniowego

1. Organizatorem  Kiermaszu  Bożonarodzeniowego  jest  Sulęciński  Ośrodek  Kultury  oraz  Burmistrz

Sulęcina, pan Dariusz Ejchart. 

Kiermasz odbędzie się w drugą niedzielę grudnia tj. 10.XII.2017 r. w godz. 12.00 – 16.00. 

2. Celem Kiermaszu jest:

 podtrzymywanie oraz upowszechnianie tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych,

 propagowanie  i  ukazanie  dorobku artystycznego  i  kulinarnego  kół  gospodyń,  stowarzyszeń  oraz

twórczości osób zajmujących się rękodziełem hobbystycznie. 

 aktywizacja działań artystycznych grup i podmiotów działających na terenie Gminy Sulęcin i nie

tylko,

 rozwijanie  inwencji  i  pomysłowości  twórczej,  doskonalenie  umiejętności  manualnych  dzieci

i dorosłych, integracja społeczności lokalnej. 

3. Warunki uczestnictwa w Kiermaszu:

 warunkiem uczestnictwa w Kiermaszu jest zgłoszenie udziału (tj. czytelne wypełnienie Karty Zgło-

szeniowej) w terminie do 1 grudnia br.  

 Zapisy przyjmowane są w Sulęcińskim Ośrodku Kultury i w Bibliotece Publicznej w Sulęcinie oso-

biście bądź w formie elektronicznej – e-mailem: projektysok@gmail.com

 W Kiermaszu mogą wziąć udział: koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, grupy nieformalne, fir-

my i osoby indywidualne, prowadzące działalność. Na stoiskach mogą być sprzedawane artykuły

wykonane własnoręcznie przez Uczestników. Może to być wszelkiego rodzaju rękodzieło, np. deko-

racje i ozdoby świąteczne,  kartki bożonarodzeniowe i inne a także wyroby cukiernicze (pierniki,

ciastka,  ciasta  i  inne).  Sprzedawane  produkty  powinny  nawiązywać  do  tematyki  Świąt  Bożego

Narodzenia. 

 Ilość miejsc w Kiermaszu jest ograniczona. O miejscu decyduje kolejność zgłoszeń. 

 Organizator dopuszcza możliwość udziału podmiotów z poza terenu Gminy Sulęcin. 

 Organizator  Kiermaszu  zapewnia  zgłoszonym  Uczestnikom stanowisko  wystawiennicze  –  stolik

(2x1m) plus 2 krzesła, jednocześnie zobowiązując go do utrzymywania porządku na stoisku oraz wo-

kół niego jak również do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa. Ponadto zabrania się udo-

stępniania stoiska osobom trzecim.

 Organizator Kiermaszu przekaże uczestnikom przygotowane stanowiska wystawienniczo-handlowe

w dniu imprezy o godz. 10:00.

 Wystawca odpowiada za szkody wyrządzone w czasie trwania imprezy na udostępnionym mu przez

organizatora stoisku i zobowiązuje się do ich naprawienia lub pokrycia kosztów naprawy. 
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 Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan i jakość oferowanego towaru. 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób i uszkodzeń towaru przed, po i w czasie

trwania kiermaszu. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, ogniem, wichurą,

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

 Na terenie Kiermaszu Bożonarodzeniowego obowiązuje zakaz: 

używania otwartego ognia, eksploatowania grzejnych urządzeń elektrycznych w odległości mniejszej

niż 60 cm od materiałów łatwopalnych, oraz 30 cm od materiałów trudnopalnych i urządzeń nie

odizolowanych od palnego podłoża, korzystanie z uszkodzonej lub prowizorycznej instalacji elek-

trycznej, pozostawienia bez dozoru włączonych do sieci elektrycznej urządzeń nie przystosowanych

do ciągłej  eksploatacji,  wnoszenia na teren kiermaszu substancji chemicznych,  pożarowo niebez-

piecznych, zastawiania dojść i dojazdów do urządzeń przeciwpożarowych oraz tarasowania przejść. 

4.  Postanowienia końcowe:

 Uczestnicy  Kiermaszu  są  zobowiązani  do  przestrzegania  postanowień  zawartych  w  niniejszym

Regulaminie.

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wystawiane przedmioty. Ponadto nie ponosi odpowie-

dzialności za ich uszkodzenia, kradzież oraz za wypadki osób mające miejsce w czasie trwania Kier-

maszu.

 Wystawca przystępując do uczestnictwa w Kiermaszu jednocześnie potwierdza jakość i zgodność

oferowanych towarów zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi.

 Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygania spraw nieuregulowanych niniejszym Regulami-

nem.

 Dodatkowych informacji udziela się pod numerem telefonu 95 755 24 77 (sekretariat SOK). 

 Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w powyższym Regulaminie, informacje o

ewentualnych zmianach będą zamieszczane na stronie internetowej: www.soksulecin.pl. 

 Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu, miejsca lub odwołania Kiermaszu Bożona-

rodzeniowego bez podania przyczyny.
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http://www.soksulecin.pl/

