REGULAMIN PORZĄDKOWY
Jarmark Bożonarodzeniowy Wrocław 2021

Wyciąg informacji z Regulaminu Jarmarku Bożonarodzeniowego Wrocław 2021
Jarmark Bożonarodzeniowy odbywa się w terminie 19.11.2021r. – 31.12.2021r./01.01.2022 r. (wybrane domki w innym terminie).
Uczestnik Jarmarku zobowiązany jest do prowadzenia działalności handlowej w godz. od 10.00 do 21.00 z wyjątkiem dni:
- 24 grudnia 2021 r, (Wigilia) – w tym dniu Jarmark jest nieczynny,
- 25 grudnia 2021 r. (pierwszy dzień świąt) – w tym dniu Jarmark jest nieczynny,
- 26 grudnia 2021 r. (drugi dzień świąt) – Jarmark otwarty w godzinach od godz. 13.00 do 21.00,
- 31 grudnia 2021 r. (Sylwester) – domki przemysłowe - sprzedaż do godz.17.00, wybrane stoiska do godz.02:00, gastronomia
i artykuły spożywcze – sprzedaż do godz.02.00 (01 stycznia 2022 r.)
3. Odbiór kluczy do Domków, identyfikatora/przepustki nastąpi w dniu 18.11.2021r.w godz. od 16.00 do 20.00 w biurze jarmarku
(drewniany domek) ul. Rynek.
4. Po odbiór identyfikatora/przepustki oraz informacje na temat lokalizacji, organizacji, rozliczeń, faktur prosimy zgłaszać się do Biura
Jarmarku znajdującego się na ul. Rynek w pobliżu pomnika Fredry.
5. Odbiór kluczy do domków oraz identyfikatora/przepustki jest możliwy tylko po dokonaniu wpłaty kaucji:
a) 500 zł – uczestnicy strefy „Wrocław Społecznie i Lokalnie”,
b) 1500zł – art. przemysłowe i spożywcze, przelew na konto Organizatora lub wpłata gotówkowa w dniu 18.11.2021 r. - przed
odbiorem kluczy, w przeciwnym razie klucz nie zostanie wydany,
c) 2000zł – gastronomia i stoiska własne - kaucja wpłacana jest przelewem lub gotówką przed rozpoczęciem montażu własnego
Domku.
6. Wszelkie awarie i usterki techniczne należy zgłaszać pod udostępniony w dniu rozpoczęcia Jarmarku numer telefonu w godzinach
10.00 – 21.00.
7. Zaopatrzenie stoisk może odbywać się wyłącznie w godz. od 06.00 do 09.00. Obowiązuje bezwzględny zakaz dostaw w godzinach
od 22.00 do 6.00 rano następnego dnia.
8. Uczestnicy Jarmarku zobowiązani są wdrożyć i stosować restrykcyjne zachowywanie zasad higieny zgodnie z wytycznymi
Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego.
9. Uczestnik Jarmarku może zagospodarować na potrzeby handlu wyłącznie wynajęty domek oraz wynajętą dodatkową powierzchnię
przed domkiem. Wystawianie asortymentu z boku i z tyłu domku i tym samym blokowanie przejść i ciągów dla pieszych wiąże się
z karą finansową – zgodnie z Regulaminem Jarmarku Bożonarodzeniowego 2021.
10. Uczestnik zobowiązany jest do utrzymywania estetycznego wyglądu stoiska i zaplecza. W przypadku nie uporządkowania zajmowanej
powierzchni Organizator zleci wykonanie prac porządkowych na koszt i ryzyko Uczestnika.
11. Zabrania się obudowywania, plakatowania domków, nakładania na dachy domków folii, plandek i płyt z tworzyw sztucznych.
12. Zabrania się pod rygorem odstąpienia od umowy przez Organizatora bez prawa do odszkodowania i bez zwrotu poniesionych kosztów
uczestnictwa:
− wystawiania towarów poza obręb stoiska i umieszczania w ciągach komunikacyjnych przylegających do stoiska, chyba,
że Uczestnik dokonał wcześniej odpowiedniej opłaty,
− ustawiania ścianek, kartonów, itp. za domkiem oraz zastawiania przejść między domkami,
− sprzedaży towarów bezpośrednio z kartonów, łóżek polowych itp.,
− parkowania pojazdów na terenie Jarmarku z uwzględnieniem płyt chodnikowych.
13. Każdy z domków podłączony jest do zabezpieczenia przeciążeniowego i różnicowego. Uczestnik zobowiązuje się do podania
zapotrzebowania na prąd. Przekroczenie podanego przez Uczestnika zapotrzebowania lub podłączenia niesprawnych przewodów
elektrycznych, rozdzielaczy, wadliwych urządzeń elektrycznych, skutkować będzie automatycznym odłączeniem dopływu prądu.
14. Zabrania się użytkowania w domkach „Jarmarki Polskie” grzejników gazowych i otwartego ognia. Korzystanie z butli gazowych
podlega karze w wysokości 1000 zł oraz skutkuje wypowiedzeniem Umowy.
15. Każdy Uczestnik zobowiązany jest wyposażyć swój punkt handlowy/domek w gaśnicę proszkową o poj. 2 kg o symbolu ABC, a punkty
gastronomiczne zobowiązane są posiadać gaśnicę śniegową o poj. 5 kg, oraz dodatkową gaśnicę pianową typu GWG - 2XAF (do
palących się tłuszczy). Gaśnice muszą posiadać aktualny termin ważności. Gaśnice nie mogą być zasłonięte i muszą być
umieszczone w widocznym miejscu. Brak gaśnicy zgodnej z ww. wytycznymi wiąże się z nałożeniem kary na Uczestnika w wysokości
500 zł.
16. Toalety zlokalizowane są w okolicach Pręgierza oraz przy pomniku Fredry, klucze do toalety można uzyskać w stoisku „Domek pod
Krasnalem” przy Choince, po zostawieniu identyfikatora lub kaucji (5 zł). Toalety publiczne zlokalizowane są na Placu Solnym.
17. Kontenery na śmieci zlokalizowane są na ul. Ofiar Oświęcimskich (w podwórku za garażami) Kontenery są ogrodzone i oznaczone
logo Jarmarku. Uczestnik otrzyma klucz do ogrodzenia kontenerów. Zgubienie klucza wiąże się z karą w wysokości 50 zł.
18. Pozostawienie śmieci przed ogrodzeniem, wokół domków i stoisk handlowych miedzy innymi: kartonów, kuwet plastikowych, worków
ze śmieciami jest niedozwolone i skutkować będzie nałożeniem kary porządkowej. Za pozostawienie śmieci w miejscach
niedozwolonych Uczestnik może zostać ukarany mandatem przez Straż Miejską.
19. Obowiązuje zakaz wyrzucania śmieci i kartonów do metalowych koszy będących elementem infrastruktury miejskiej oraz plastikowych
pojemników 110 l umieszczonych na terenie Jarmarku. Są one przeznaczone wyłącznie dla odwiedzających Jarmark.
20. Uszkodzenia domków handlowych oraz ewentualne włamania należy zgłaszać natychmiast po otwarciu domku, najpóźniej do godz.
11 rano, do służb ochrony i Organizatora.
21. W godzinach nocnych od 21.00 do 10.00 rano następnego dnia na terenie Jarmarku przebywać będzie ochrona jarmarku. W godz.
22.00 do 9.00, wejście do domku możliwe będzie tylko za okazaniem identyfikatora/przepustki i dowodu tożsamości ochronie
Jarmarku.
22. Odbiór stoisk po zakończeniu Jarmarku nastąpi w dniu 02.01.2022 r., lub w innym terminie dla wyznaczonych domków.
23. Pozostałe obowiązujące warunki udziału znajdują się w Regulaminie Jarmarku Bożonarodzeniowego Wrocław 2021.
24. Niniejszy Regulamin Porządkowy jest nieodłączną częścią Umowy i stanowi jej załącznik. Uczestnik podpisując Umowę akceptuje
postanowienia Regulaminu Porządkowego i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
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Czytelny podpis i pieczątka firmowa Uczestnika…………………………………………………………..…………………………….
Regulamin Porządkowy

