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Regulamin Jarmarku Wojciechowego i Mławskich Targów 

Przemysłowych 

 

Termin: 13.07.2019 r. 

 

1. Postanowienia ogólne 

Regulamin określa zasady organizacyjne Jarmarku Wojciechowego i Mławskich Targów 

Przemysłowych, zwanych dalej „Jarmarkiem i Targami”, które odbędą się 13.07.2019 r. na 

terenie Mławy. 

 

2. Miejsce 

Mława, ul. 3 Maja, Chrobrego 

 

3. Organizatorzy 

Miejski Dom Kultury w Mławie 

 

4. Zgłoszenia 

 

1. Zgłoszenie uczestnictwa w Jarmarku i Targach należy dokonać poprzez nadesłanie 

czytelnie wypełnionej karty zgłoszeniowej i podpisanej klauzuli informacyjnej, 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, w jeden z następujących 

sposobów: 

 

a) drogą pocztową na adres Miejski Dom Kultury w Mławie, ul. Stary Rynek 13,  

06-500 Mława, z dopiskiem „Jarmark Wojciechowy” „Mławskie Targi 

Przemysłowe”,  

b) drogą elektroniczną (skan) na e-mail: b.rudzinska@mdkmlawa.com, 

c) faksem na numer: 23 654 34 77. 

 

Zgłoszenia przyjmowane są od 20 maja 2019 r. do 7 lipca 2019 r. (decyduje data stempla 

pocztowego, data przyjęcia informacji e-mailowej lub faksu). Po tym terminie listy zostają 

zamknięte. 

 

5. Warunki zakwalifikowania 

 

1. Wysłanie zgłoszenia i podpisanej klauzuli informacyjnej jest głównym czynnikiem 

decydującym o zakwalifikowaniu się do udziału w Jarmarku i Targach.  

 

mailto:b.rudzinska@mdkmlawa.com
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2. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeszcze przed 

zakończeniem terminu ich przyjmowania, w przypadku braku wolnych miejsc lub 

podania nieprawdziwych danych.  

 

3. O niezakwalifikowaniu się na Jarmark i Targi Wystawca zostanie powiadomiony 

telefonicznie lub e-mailowo.  

 

4. Za naruszenie niniejszego Regulaminu oraz podanie nieprawdziwych danych, 

Organizator może usunąć Wystawcę z terenu imprezy.  

 

5. O rezygnacji z udziału w Jarmarku i Targach Wystawca powinien powiadomić 

Organizatora najpóźniej do 10 lipca 2019 r.  

 

6. Stoisko  

 

1. Wymiar stoiska nie może być większy niż podany w karcie zgłoszeniowej. Maksymalny 

wymiar stoiska to 9 m.b. W przypadku stwierdzenia, że wielkość stoiska jest niezgodna 

z podanym w zgłoszeniu (większa), Organizator ma prawo żądać postawienia stoiska 

zgodnego ze zgłoszeniem. 

 

2. Ilość stoisk jest ograniczona. Jeden wystawca może mieć maksymalnie dwa stoiska, 

jednak musi to wskazać w karcie zgłoszeniowej. UWAGA! Działalność handlową 

można prowadzić wyłącznie w wyznaczonym miejscu. Za każde ze stoisk obowiązuje 

odrębna opłata. 

 

3. Do wyznaczenia miejsca handlowego zobowiązany jest Organizator.  

 

4. Przez stoisko rozumie się namiot, kram lub wydzielone samodzielnie miejsce sprzedaży 

o określonej konstrukcji wraz z ekspozycją towaru. Wystawca rozkłada stoisko 

samodzielnie, bez udziału Organizatora.  

 

7. Informacje organizacyjne  

 

1. Wydarzenie rozpoczyna się o godz. 9.00 w dniu 13 lipca 2019 r.  

i kończy o godz. 15.00 tego samego dnia. W tych godzinach Wystawca ma prawo 

prowadzić sprzedaż i reklamować swoje towary, ale tylko w zakresie miejsca 

wyznaczonego do eskpozycji. Wyjątkiem jest marketing bezpośredni, który podlega 

odrębnej wycenie zawartej w karcie zgłoszeniowej. 

 

         UWAGA! Niedopuszczalne są dźwiękowe formy reklamy.  
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2. Wystawca ma możliwość przygotowania stoiska od godz. 7.00 w dniu, w którym 

rozpoczyna się wydarzenie.  

 

3. Wystawca powinien pojawić się na placu Jarmarku i Targów najpóźniej do godz. 8.15. 

Po upływie tej godziny i niepowiadomieniu o ewentualnym spóźnieniu, Organizator 

zastrzega sobie prawo przydzielenia jego miejsca innemu wystawcy.  

 

4. Istnieje możliwość postawienie samochodu osobowego za stoiskiem, z wyjątkiem 

dużych pojazdów dostawczych.  

 

5. Organizator nie zapewnia dostępu do prądu ani budek handlowych do eskpozycji 

towaru. 

 

6. Pełną odpowiedzialność za stoisko, eksponowany i sprzedawany towar ponosi 

wystawca. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towaru, przed, po 

i w trakcie trwania Jarmarku i Targów, ani szkody spowodowane ogniem, wichurą, 

zalaniem wodą, kradzieżą, przerwą w dostawie prądu i innymi sytuacjami losowymi.  

 

7. Opłaty za wystawienie stoiska będą pobierane w trakcie trwania Jarmarku i Targów,  

13 lipca 2019 r., w godz. 11.00-14.00. Przyjmowane będą tylko wpłaty gotówką. Osoby 

zbierające opłaty będą posiadały identyfikator uprawniający je do przyjmowania wpłat. 

Zwolnienie z opłat przysługuje rękodzielnikom, kolekcjonerom i Jednostkom 

Samorządu Terytorialnego. 

 

8. W trakcie trwania Jarmarku obowiązuje zakaz sprzedawania wyrobów alkoholowych. 

Poza tym Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania Ustawy o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.  

 

9. Zabrania się eksponowania i sprzedaży przedmiotów nawiązujących do historii 

wszelkich odmian totalitaryzmu i faszyzmu oraz wyrobów pirotechnicznych. 

 

10. Podczas trwania Jarmarku, i po jego zakończeniu, wystawcy zobowiązani są do 

utrzymania czystości. 

 

8. Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin zostanie podany do wiadomości poprzez jego publikację na stronie 

www.mdkmlawa.com. Regulamin będzie również dostępny do wglądu w siedzibie 

Organizatora. 

http://www.mdkmlawa.com/
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2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, o czym 

zobowiązany jest poinformować na stronie www.mdkmlawa.com. 

 

 

  

 

http://www.mdkmlawa.com/

