
REGULAMIN JARMARKU JAMNEŃSKIEGO 

§1 

1. Jarmarki Jamneńskie mają za zadanie promocję zwyczajów, kultury i rzemiosła 

mieszkańców regionu. 

  

2. Organizatorem Jarmarku Jamneńskiego jest Muzeum w Koszalinie, ul. Młyńska 37-

39, 75-420 Koszalin, tel. 94 341 65 87, info@zagrodajamno.pl. 

 

3. Jarmark Jamneński odbywa się w terminie i miejscu każdorazowo określonym przez 

Organizatora. Organizator określa również temat przewodni każdego Jarmarku. 

  

4. Główną część Jarmarku stanowią stoiska rękodzielników, artystów ludowych, 

producentów żywności tradycyjnej, regionalnej oraz ekologicznej, wytwórców 

kosmetyków naturalnych, zwanych dalej Wystawcami. Jarmarkowi mogą towarzyszyć 

warsztaty, występy artystyczne i wykłady.  

 

5. Na Jarmarku dopuszcza się stoiska promocyjne lub informacyjne innych firm 

wyłącznie za zgodą Organizatora. 

 

6. Organizator ma prawo odmówić udziału w Jarmarku Wystawcy, którego oferta 

będzie uważana za niezgodną z charakterem i tematem przewodnim danego 

Jarmarku.  

 

7. Wystawca zobowiązuje się do usunięcia elementów oferty, które według 

Organizatora będą niemożliwe do pogodzenia z charakterem Jarmarku. 

  

8. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkich Wystawców 

Jarmarku Jamneńskiego. 

 

§ 2 

1. Udział w Jarmarku jest bezpłatny.  

W stosunku do Wystawcy, który mimo złożonej deklaracji uczestnictwa w Jarmarku 

(co skutkuje zarezerwowaniem dla niego miejsca handlowego), bez uzasadnionych 

przyczyn nie weźmie udziału w imprezie, Organizator w kolejnych edycjach Jarmarku 

wpisanie na listę wystawców uzależni od wpłaty kaucji przez tego Wystawcę. Kaucja 

zostanie zwrócona Wystawcy po zakończeniu Jarmarku.  

 

2. Warunkiem uczestnictwa w Jarmarku jest zgłoszenie akcesu, który należy dokonać 

poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (Załącznik nr 1 do Regulaminu) i 

przesłanie go na adres info@zagrodajamno.pl  najpóźniej na 14 dni przed 

Jarmarkiem. 
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3. Potwierdzenie przez Organizatora udziału Wystawcy w Jarmarku nastąpi najpóźniej 

w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania przez Organizatora poprawnie 

wypełnionego formularza zgłoszeniowego. 

 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do swobodnego doboru Wystawców i do 

odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w Jarmarku bez uzasadnienia.  

 

5. Wystawca ma prawo odstąpić od uczestnictwa w Jarmarku. Odwołanie uczestnictwa 

wymaga formy pisemnej przesłanej pocztą lub emailem na adres 

info@zagrodajamno.pl  najpóźniej na 5 dni przed datą Jarmarku. Za datę odwołania 

uczestnictwa uważa się datę wpływu do siedziby Organizatora pisma poleconego lub 

emaila zawierającego stosowne oświadczenie. Przekroczenie terminu odwołania 

uczestnictwa skutkować będzie w kolejnej edycji Jarmarku pobraniem kaucji, o której 

mowa w § 2 ust. 1. 

 

§ 3 

1. Wystawca jest zobligowany do przebywania lub pozostawienia osoby 

odpowiedzialnej na stoisku przez cały czas trwania imprezy i zobowiązuje się do 

prowadzenia działalności przez cały czas trwania Jarmarku. Opuszczenie stoiska 

wcześniej lub niestawienie się w dniu Jarmarku może spowodować wykluczenie z 

udziału w kolejnych jego edycjach lub zastosowanie kaucji, o której mowa w § 2  ust. 

1. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wyznaczania konkretnych miejsc określonym 

Wystawcom, zgodnie z koncepcją Jarmarku oraz warunkami technicznymi.  

 

3. Wystawca nie może bez zgody Organizatora odstąpić lub udostępnić stoiska lub 

jego części innym podmiotom.  

 

4. Wystawca ma dowolność w aranżacji zajmowanego stoiska zgodnie ze swoją 

koncepcją i na własne ryzyko. Bezwzględnie należy zachować estetyczny wygląd 

zajmowanego miejsca i jego bezpośredniego otoczenia oraz przestrzegać przepisów 

BHP i p.poż.  

 

§ 4 

1. Asortyment produktów znajdujących się na stoisku musi być zgodny z wykazem 

podanym na formularzu zgłoszeniowym. W przeciwnym razie Organizator ma prawo 

żądać usunięcia ze stoiska asortymentu, który nie został wcześniej zgłoszony, a w 

przypadku braku zgody Wystawcy może zażądać opuszczenia przez niego Jarmarku.  

 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za produkty wystawione na stoisku 

handlowym, w tym za wprowadzanie przez wystawców do obrotu żywności (również 

słodyczy) i innych substancji w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami 

prawa. Wystawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania obowiązujących 
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przepisów regulujących sprzedaż oferowanych produktów. Prowadzenie sprzedaży 

artykułów spożywczych, kosmetycznych, zielarskich itp. wymaga posiadania zgody 

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. 

 

3. Zabrania się wnoszenia na teren Jarmarku i wprowadzania do obrotu materiałów 

pirotechnicznych, wybuchowych i niebezpiecznych. 

 

4. Kwestie natury formalno-prawnej i finansowej związane ze sprzedażą produktów, tj. 

zezwolenia, koncesje, licencje, podatki, leżą wyłącznie po stronie Wystawcy. 

 

§5 

1. Montaż stanowisk i wyładunek towarów odbywa się w godzinach 8.30-10.30. 

Wystawca zobowiązuje się do rozpoczęcia sprzedaży o godzinie 11.00.  

 

2. Demontaż stanowisk rozpoczyna się po zakończeniu Jarmarku, najwcześniej po 

godz. 17.00, chyba że Organizator postanowi inaczej (z uwagi na warunki pogodowe, 

bezpieczeństwa itp.).  

 

3. Dojazd samochodem do stanowisk w celu za- i wyładunku oraz transport 

przedmiotów o dużych rozmiarach możliwy będzie wyłącznie poza godzinami trwania 

Jarmarku i każdorazowo w porozumieniu z Organizatorem.  

 

§6 

1. Na terenie Jarmarku obowiązują ogólnie stosowane przepisy BHP i p.poż. 

 

2. Zabronione jest tarasowanie i zastawianie w jakikolwiek sposób hydrantów i innych 

urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej, 

przejść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz wjazdów 

na teren imprezy. We wszelkich kwestiach logistyki i bezpieczeństwa Wystawca musi 

podporządkować się decyzjom Organizatora. 

 

3. Pojazdy Wystawców nie mogą być zaparkowane  na terenie Zagrody Jamneńskiej.  

 

4. Każdy Wystawca zobowiązany jest do utrzymania porządku i czystości na stoisku 

oraz w jego bezpośrednim otoczeniu w czasie trwania imprezy, a po jej zakończeniu 

do usunięcia eksponatów, zdemontowania stoiska oraz przywrócenia zajmowanej 

powierzchni do stanu sprzed Jarmarku. 

 

§7 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez 

Wystawców i uczestników, a także za szkody w mieniu Wystawców i uczestników 

spowodowane kradzieżą, wywołane siłą wyższą (np. pożar, eksplozja, wichura, deszcz, 



grad, śnieg, zalanie wodą) oraz powstałe w wyniku prowadzenia akcji ratowniczej lub 

gaśniczej. 

 

2. Wystawcy powinni we własnym zakresie ubezpieczyć się od odpowiedzialności 

cywilnej oraz ubezpieczyć swoje mienie znajdujące się na terenie Jarmarku (sprzęt i 

urządzenia na stoisku, elementy zabudowy, wyposażenie stoiska, towary handlowe i 

inne mienie). 

 

3. Wszelkie stwierdzone nieprawidłowości występujące podczas Jarmarku należy 

niezwłocznie zgłaszać Organizatorowi. 

 

4. Postanowienia niniejszego Regulaminu Organizator egzekwować będzie przy 

pomocy  pracowników Muzeum w Koszalinie i jego wolontariuszy oraz służb 

porządkowych, a także Policji i Straży Miejskiej. 

 

5. W związku z organizacją Jarmarku Jamneńskiego, Organizator – Muzeum w 

Koszalinie, zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku Wystawców podczas 

trwania Jarmarku, utrwalonego na fotografiach lub filmach wykorzystywanych w 

celach marketingowych, promocyjnych oraz dokumentacyjnych. Wizerunek 

Wystawców może zostać w szczególności wykorzystany na stronie internetowej 

Muzeum w Koszalinie i Zagrody Jamneńskiej, profilach społecznościowych 

zarządzanych przez Muzeum oraz mediach. 

 

6. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że administratorem danych osobowych 

przetwarzającym Pani / Pana dane osobowe jest Muzeum w Koszalinie z siedzibą przy 

ul. Młyńskiej 37-39 w Koszalinie. 

 

7. W dniu Jarmarku obowiązywać będą wszystkie obostrzenia i ograniczenia 

wynikające z aktualnego stanu prawnego określającego zachowanie w warunkach 

pandemii.  

 

8. W przypadku zaostrzenia przepisów prawnych regulujących zachowania w czasie 

pandemii, które uniemożliwią prowadzenie Jarmarku, Organizator ma prawo odwołać 

Jarmark, powiadamiając o tym niezwłocznie wszystkich Wystawców. W takim 

przypadku Wystawcom przysługiwać będzie zwrot ewentualnie wpłaconej kaucji. 

 

MUZEUM W KOSZALINIE 

- ORGANIZATOR JARMARKU JAMNEŃSKIEGO 

 


