
REGULAMIN 

Spalskiego Jarmarku Antyków i Rękodzieła Ludowego w Spale 
 

1. 

 

Spalski Jarmark Antyków i Rękodzieła Ludowego zwany dalej  „Jarmarkiem” jest cykliczną imprezą 

wystawienniczo – handlową dla  wytwórców regionalnych wyrobów użytkowych i artystycznych, naturalnych 

produktów spożywczych, przedmiotów sztuki i dawnych wyrobów użytkowych. 

 

2. 

 

Jarmark  czynny  jest  w  okresie  od kwietnia  do października  zgodnie z podanymi terminami, w godzinach od 

06.00 do 18.00. 

 

3. 

 

Wystawca jest zobligowany do przebywania lub pozostawienia osoby odpowiedzialnej na stoisku. Organizator 

nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy i eksponaty wystawione na stoisku. 

 

4. 

 

Rejestracja wystawców odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej . Na stronie internetowej 

www.jarmarkspalski.pl w zakładce „zgłoszenia” zamieszczony jest formularz zgłoszeniowy do pobrania. 

Poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres poczty elektronicznej 

rejestracja@jarmarkspalski.pl. 

Rezerwacja ważna jest po dokonaniu opłaty za powierzchnię handlową w terminie 3 dni roboczych od 

potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez organizatora na nr konta podany w potwierdzeniu oraz do godziny 8.30 

dniu imprezy . Po w/w terminach rezerwacja zostaje automatycznie anulowana i wpłata  nie podlega zwrotowi.  

 

5. 

 

Zgłoszenie o dokonanie opłaty jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Jarmarku. 

 

6. 

 

Montaż stoisk uczestników Jarmarku odbywa się w dniu imprezy w godz. 6.00-8.30. 

 

7. 

 

Nie dopuszcza się parkowania pojazdów  Wystawców przy stanowiskach handlowych ale wyłącznie na 

wyznaczonym parkingu. 

 

8. 

 

Wystawcy zabrania się, w szczególności prezentowania i handlowania : 

- alkoholami, wyrobami tytoniowymi oraz innymi używkami bez odrębnej zgody organizatora 

- lekami i artykułami para farmaceutycznymi, 

- materiałami palnymi oraz wybuchowymi, 

- częściami i artykułami samochodowymi, 

- współczesnymi artykułami audio- i fonograficznymi, 

- wyrobami gastronomicznymi, 

- odzieżą ( z wyłączeniem rękodzieła) 

- zabawkami 

 

9. 

 

Uczestnicy  Jarmarku   są   zobowiązani  do  przestrzegania  postanowień   niniejszego Regulaminu oraz poleceń 

porządkowych obsługi Jarmarku. 

 

10. 

 

 W sprawach organizacyjnych i porządkowych, podczas trwania Jarmarku, decydują polecenia  i   

rozstrzygnięcia  organizatora  Jarmarku  tj.  Właściciela   firmy   „Papis”  Robert Papis , Spała ul.Mościckiego 

17 , 97-215 Inowłódz tel. 44-710-13-97 

 

11. 

Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności  za uszkodzenia lub straty eksponatów a także wypadki 

losowe uczestników Jarmarku zaistniałe podczas trwania Jarmarku.  

 


