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Załącznik nr 2

Regulamin dla restauratorów i wystawców
uczestniczących w Jarmarku Staromiejskim „Jakuby- święto starego
miasta” w Zgorzelcu
§ 1.
Postanowienia ogólne
1.
Cześć handlowa Jarmarku Staromiejskiego „Jakuby-święto starego miasta”
organizowana jest przez Miejski Dom Kultury w Zgorzelcu, zwany w dalszej części
Regulaminu Organizatorem.
2.
Organizator zarządza wyznaczonymi miejscami na terenie imprezy, która
odbywa się na Przedmieściu Nyskim w Zgorzelcu,
3. Przepisy Regulaminu obowiązują wszystkich restauratorów i wystawców
uczestniczących w Jarmarku Staromiejskim „Jakuby-święto starego miasta”.
4. Jarmark Staromiejski „Jakuby-święto starego miasta” – odbędzie się w dniach
23.08-25.08.2019 r.
§ 2.
Warunki udziału
1. W Jarmarku Staromiejskim „Jakuby-święto starego miasta” uczestniczyć może
restaurator i wystawca, który przygotuje stoisko zgodne z wytycznymi stanowiącymi
załącznik 1. do niniejszego Regulaminu i zostanie ono zaakceptowane przez
Organizatora.
2. Podstawą rozpatrzenia propozycji jest złożenie pisemnego zgłoszenia wraz z
fotografią stanowiska handlowego/gastronomicznego na adres biuro@jakuby.eu
Odpowiedź, z informacją o akceptacji bądź nie, zaproponowanego stanowiska
zostanie przesłana na adres mailowy zainteresowanych podmiotów w terminie 14 dni
od złożenia prawidłowego zgłoszenia. Jednocześnie informujemy, że ilość miejsc
handlowych jest ograniczona.
Uwaga, zgłoszenia telefoniczne nie będą rozpatrywane.
3. Termin składania zgłoszeń do udziału w Jarmarku Staromiejskim „Jakuby-święto
starego miasta” rozpoczyna się 1.05.2019r. i upływa 25.07.2019r. Organizator
zastrzega sobie prawo do skrócenia okresu przyjmowania zgłoszeń.
4. Wysokość opłat negocjowana jest indywidualnie z każdym restauratorem i
wystawcą i zależy m.in. od asortymentu i wielkości stoiska.
5. Organizator przydziela powierzchnię dla stoisk restauratorów i wystawców w miarę
posiadanych możliwości.
6. Zgłaszający może utracić prawo do udziału w Jarmarku Staromiejskim „Jakubyświęto starego miasta” z chwilą:
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a. niezapłacenia należności za stoisko w określonym terminie,
b. nieprzestrzegania przepisów zawartych w Regulaminie.

§ 3.
Warunki i terminy płatności
1. Należność płatna będzie przelewem na konto Organizatora (Bank Pekao S.A. nr 96
1240 1297 1111 0010 6447 9847) lub gotówką w kasie Miejskiego Domku Kultury w
Zgorzelcu w nieprzekraczalnym terminie podanym w karcie uczestnictwa.
2. Niewniesienie opłaty w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z udziału w
imprezie.
3. Powodem do natychmiastowego rozwiązania umowy najmu terenu będzie też
oddanie w całości lub części wynajmowanego terenu innej osobie bez zgody
Organizatora.
§4
Organizacja i przepisy porządkowe.
1. Restauratorzy i wystawcy zobowiązani są do przygotowana swojego stanowiska nie
później niż 4 godziny przed otwarciem imprezy. Niezastosowanie się do tego wymogu
może być traktowane jako odstąpienie od uczestnictwa w imprezie. W tym przypadku
organizator przejmuje prawo zagospodarowania tego terenu.
2. Sprzedaż piwa z nalewaków typu rollbar znajdujących się w :
- ogródkach gastronomicznych działających przy lokalach mających swoją
siedzibę na terenie imprezy zakończona zostanie o godz. 23:00
- pozostałych punktach gastronomicznych działających na terenie imprezy
zakończona zostanie o godz. 23:00
§5
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie porozumienia pomiędzy Wystawcami i przedstawicielami Organizatora
oraz wszelkie decyzje z nich wynikające, jak i oświadczenia wymagają formy pisemnej
pod rygorem nieważności.
2. W przypadku okoliczności niezależnych od Organizatora zastrzega on sobie prawo
do odwołania, skrócenia lub częściowego zamknięcia imprezy.
W sprawach szczegółowych prosimy o kontakt z organizatorem :
Miejski Dom Kultury w Zgorzelcu
e-mail: biuro@jakuby.eu
tel. 782 810 605
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Załącznik nr 1
Wytyczne dla restauratorów dotyczące wyglądu stanowisk
Impreza Jarmark Staromiejski „Jakuby – święto starego miasta” ma
przybliżyć mieszkańcom i odwiedzającym je gościom historyczne realia starego
Zgorzelca. Z tego też względu wymagane jest, by stoiska nawiązywały do klimatu
epoki (przełom wieków XV i XVI). Organizator pozostawia swobodę działania
restauratorom i wystawcom, pod warunkiem, że stoiska zostaną przez niego
zaakceptowane i nie będą rażąco odbiegały od przyjętych założeń.
Główne założenia przygotowania stanowisk to:
- unikanie nowoczesnych części wyposażenia bez odpowiedniej stylizacji (dot. to np.:
parasoli, namiotów handlowych, roll-barów itp.),
- stosowanie do wystroju stoisk materiałów dostępnych w epoce a więc drewna,
płótna itp. ,
- zalecane są również stylizowane stroje obsługi.

