
 

 

             R E G U L A M I N  K I E R M A S Z U  B O Ż O N A R O D Z E N I O W E G O   

W  M I Ł O M Ł Y N I E  

 

Postanowienia ogólne 

§ 1  

1. Kiermasz Bożonarodzeniowy w Miłomłynie, zwany dalej „Kiermaszem" jest 
inicjatywą promującą ekonomię społeczną w Gminie Miłomłyn.  

2. Organizatorem inicjatywy jest Partnerstwo na rzecz rozwoju Gminy 
Miłomłyn składające się z: 

 Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „MOZAIKA”,  

 Stowarzyszenie na Rzecz Przyszłości Miłomłyna,  

 Stowarzyszenie „Razem dla Innych”, 

 Stowarzyszenie „Liksajny Jutra”,  

 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Majdany Wielkie i Okolic, 

 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomłynie, 

 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miłomłynie, 

 Miasto i Gmina Miłomłyn. 

3. Koordynatorem inicjatywy jest Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej w 
Ostródzie. Kiermasz jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

4. Odbiorcami inicjatywy są mieszkańcy regionu w szczególności Gminy 
Miłomłyn oraz turyści. 

5. Celem Kiermaszu jest promocja ekonomii społecznej w Gminie Miłomłyn 
oraz promocja regionu poprzez wykorzystanie zasobów i dziedzictwa 
historycznego, kulturowego (w tym kulinarnego) i przyrodniczego. 

6. Kiermasz organizowany jest w formie stoisk wystawienniczych z oprawą 
muzyczną. Kiermasz organizowany jest w dniu 10 grudnia 2016 r. na Rynku w 
Miłomłynie w godz. 11:00 -15:00. 

7. Do udziału w Kiermaszu zaproszeni są również wystawcy indywidualni tj. 
lokalni artyści, rzemieślnicy, twórcy ludowi i inni krzewiący, promujący i 
kultywujący lokalną tradycję i zwyczaje. 
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Zasady udziału 

§2 

1. Wystawcy chcący wziąć udział w Kiermaszu powinni dostarczyć prawidłowo wypełnioną kartę 

zgłoszeniową. Kartę można pobrać ze strony www.milomlyn.net oraz www.cwop.org.pl lub z 
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Miłomłynie.  

2. Zgłoszenie należy dostarczyć najpóźniej do dnia 1 grudnia 2016 r.  do Miejsko-Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Miłomłynie przy ul. Ostródzkiej 10 lub mailowo 
bibliom@wbp.olsztyn.pl. 

3. Szczegółowe informacje udziela pani Teresa Godek e-mail: bibliom@wbp.olsztyn.pl,  
tel. 89 647 31 99. 

4. Nadesłanie Karty Zgłoszenia nie jest równoznaczne z przyjęciem Zgłaszającego do 
uczestnictwa w Kiermaszu. O możliwości wystawienia danego stoiska decyduje Organizator, 
który zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny. 

5. Organizator przedstawi ostateczną listę wystawców na stronie internetowej 
www.milomlyn.net do dnia 3.12.2016r. oraz poinformuje indywidualnie zakwalifikowanych 
wystawców. 

6. Wystawcy przesyłając zgłoszenie oświadczają, że zapoznali się z postanowieniami niniejszego 
Regulaminu i akceptują jego treść. 

7. Organizator dysponuje ograniczoną ilością stoisk pod namiotem i zastrzega  sobie prawo do 
jego przydziału oraz położenia wg własnego uznania. 

8. Organizator w ramach stoiska zapewnia: 2m powierzchni wystawienniczej, 1 stół oraz 2 
krzesła. 

9. Istnieje możliwość ustawienia własnego namiotu po uzgodnieniu z Organizatorem. 

10. Asortyment prezentowanych przedmiotów musi być zgodny z podanym w   Karcie Zgłoszenia 
i zatwierdzony przez Organizatora. 

 

Obowiązki i prawa Wystawców 

§ 3  

1. Wystawca Kiermaszu ma obowiązek posiadać przy sobie identyfikator wydany przez 
Organizatora.  

2. Wystawca przygotowuje stoisko w miejscu wskazanym przez Organizatora w zależności od 
zadeklarowanego w karcie zgłoszenia. Wystawca ma obowiązek utrzymania porządku w 
obrębie stoiska. 

3. Wystawca nie może emitować żadnej indywidualnej muzyki. 

4. Wystawcy zabrania się: 

• prowadzenia działalności na terenie Kiermaszu, naruszającej dobre obyczaje, godność 
i uczucia religijne; 

• udostępniania stoiska osobom trzecim, pod rygorem natychmiastowego opuszczenia 
terenu Kiermaszu; 

http://www.cwop.org.pl/


 

 

• sprzedaży podróbek produktów oraz produktów, na które Wystawca nie posiada 
licencji. 

§ 4 

1. Uczestnik ubezpiecza przedmiot działalności na własny koszt i ryzyko. 

2. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, ogniem, wichurą, opadem 
atmosferycznym, uderzeniem pioruna, eksplozją, zalaniem wodą i innymi przyczynami 
losowymi. 

3. Uczestnik odpowiada za zaistniałe w wyniku jego działalności uszkodzenia i jest zobowiązany 
do pokrycia kosztów naprawy. 

 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: 

• eksponaty wystawione na stoisku; 

• za uszkodzenia powstałe na osobie lub mieniu Wystawcy przed, po i w trakcie 
trwania Kiermaszu; 

• za wypadki losowe uczestników Kiermaszu zaistniałe podczas jego trwania. 

 

§ 5 

 Wszelkie kwestie związane ze sprzedażą podczas Kiermaszu, tj. zezwolenia, podatki, koncesje, 
licencje, ubezpieczenia i inne leżą w gestii  Wystawcy. 

 

§ 6 

Wystawca jest zobligowany do: 

1. Przebywania lub pozostawienia osoby odpowiedzialnej na stoisku w godzinach trwania 
Kiermaszu. 

2. Przekazania Organizatorowi po zakończeniu Kiermaszu, stoiska w takim stanie, jakim został 
mu on udostępniony, tj. wysprzątany i oczyszczony ze wszelkich dekoracji naniesionych 
przez siebie. 

3. Pokrycia kosztów naprawy lub zakupu uszkodzonych lub zaginionych elementów stoiska. 

4. Przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, sanitarnych, ochrony środowiska i innych. 

5. Przygotowania stoisko do godz. 11:00. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 7 

1. Egzekwowanie Regulaminu powierza się Organizatorowi, który wykonywał będzie swoje 
uprawnienia przy udziale Policji. 

2. Wszystkie odstępstwa od Regulaminu muszą być uzgodnione z Organizatorem i otrzymać 
jego pisemną zgodę. 



 

 

3. Podczas trwania inicjatywy pełniony będzie przez Organizatora stały dyżur w godzinach 
10:00-16:00. 

4. Przypadki nie uwzględnione w Regulaminie będą rozstrzygane na podstawie przepisów 
Kodeksu Cywilnego. 

 

 

 

 


