Zarządzenie Nr 89/2017
Starosty Powiatu Mieleckiego
z dnia 16.11.2017r.
w sprawie organizacji Jarmarku Świątecznego w Mielcu

Na podstawie art. 34 ust. 1 oraz art. 4 ust. 1 pkt. 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 814 ze zm.)
zarządzam co następuje

§1
Ustalam termin i miejsce Jarmarku Świątecznego na dzień 10 grudnia 2017 roku na
ulicy Rynek na Starym Rynku w Mielcu

§2
Zatwierdzam Regulamin dla wystawców wraz z załącznikiem:
•

Karta zgłoszenia - załącznik nr 1 do Regulaminu

§3
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW
I. Postanowienia ogólne.
Przepisy niniejszego Regulaminu dotyczą Wystawców biorących udział w Jarmarku
Świątecznym, odbywającego się na Rynku Starego Miasta przy ulicy Rynek w Mielcu, w dniu
10 grudnia 2017 roku.

II. Warunki uczestnictwa.
1.

Warunkiem udostępnienia powierzchni handlowo-wystawienniczej jest dostarczenie Karty
Zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty w terminie do 8 grudnia 2017 roku do biura Organizatora:
Biuro Promocji i Informacji pok.: 321 III p, ul. Wyspiańskiego 6, pok. w poniedziałek w godz.
7:30 - 16:30, wtorek - czwartek w godz. 7:30 - 15:30 i w piątek w godz. 7:30 - 14:30., nr tek:
(017) 78 00 493 lub wysłać na adres email oromocia@powiat-mielecki.pl

2.

Miejsce wystawowe oznaczone jest nazwą wystawcy. Należy zgłosić się do Organizatorów
celem wskazania tego miejsca.

III. Koszty uczestnictwa.
1. Wystawcy uiszczają „opłatę wystawową” za udostępnioną im podczas imprezy powierzchnię
wystawową.
2. Udostępniamy dla Państwa około 250m2 na Rynku Starego Miasta przy ulicy Rynek w Mielcu.
To oferta dla artystów, rękodzielników, rzemieślników, wytwórców produktów lokalnych,
stowarzyszeń, ośrodków kultury oraz firm i instytucji chcących zaprezentować towary i
produkty o tematyce bożonarodzeniowej. Nieobecność na Jarmarku Świątecznym nie powoduje
zwrotu opłaty wystawowej. Wysokość opłaty każdy Wystawca ustala samodzielnie na podstawie
zamawianej powierzchni wystawowej wykazanej w Karcie Zgłoszenia.
OPŁATY
‘Z domku drewnianego o stałej powierzchni l,5m x 2m = 3 m2. kw. wynosi 120zł.
własne stoisko wystawiennicze —20zł za 1 m2. na otwartym placu wystawowym.
Minimalna powierzchnia wystawowa własnego stoiska wystawienniczego wynosi 2 m2
(2mxlm).
3. Z opłaty zwolnione są: stowarzyszenia i inne organizacje społeczne zarejestrowane w
powiecie mieleckim, szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne z terenu powiatu
mieleckiego oraz pozostałe jednostki samorządu terytorialnego z terenu powiatu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości opłaty za powierzchnię wystawową,
jeżeli uzna że została ona ustalona przez Wystawcę niezgodnie z podanymi warunkami.
5. Opłatę należy wpłacić na rachunek bankowy Powiatu Mieleckiego, nr konta: 30 1020 4391
0000 6702 0167 5230 w terminie do 8 grudnia 2017 r. Potwierdzenie wpłaty należy
dostarczyć do Biura Promocji i Informacji Starostwa Powiatowego w Mielcu wraz z Kartą
Zgłoszenia lub wysłać e-mailem na adres: nromocia@nowiat-mielecki.nl Brak wniesienia
opłaty wystawowej będzie skutkować nie wpuszczeniem Wystawcy na plac wystawowy.

IV. Przepisy porządkowe i organizacyjne.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.
14.
15.

Organizator przydziela wymiary i lokalizację stoiska wystawowego uwzględniające
zapotrzebowanie zgłoszone w Karcie Zgłoszenia.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wielkości zamawianego stoiska, jeśli zaistnieje
taka konieczność, o czym wcześniej poinformuje Wystawców.
Organizator zapewnia oznakowanie stoiska wystawowego nazwą firmy lub imieniem
i nazwiskiem Wystawcy.
Możliwość zagospodarowania stoiska wystawowego przewidziana jest począwszy od dnia:
10 grudnia (niedziela) od godz.lO00 do godz. 20°°. Wystawca zobowiązany jest do utrzymania
czystości na stoisku we własnym zakresie. Organizator zobowiązuje się do utrzymania
czystości ciągów komunikacyjnych, korzystania z węzłów sanitarnych.
Wystawca zobowiązany jest do zabezpieczenia na własny koszt eksponatów, urządzeń i sprzętu
przed ewentualnymi szkodami i ubytkami.
Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych w czasie
trwania Jarmarku Świątecznego.
W uzasadnionych przypadkach losowych lub istotnych przypadkach dla osiągnięcia celów
organizacyjnych, Organizator dopuszcza możliwość obniżenia lub odstąpienia od wniesienia
opłaty wystawowej.
O możliwości udostępnienia powierzchni handlowo-wystawienniczej decyduje Organizator
Jarmarku Świątecznego, który zastrzega sobie prawo do odmowy udostępnienia powierzchni
bez podania przyczyny.
Organizator przygotuje 16 drewnianych domków wystawowych o łącznej powierzchni 96 m.
kw. Jedno stoisko wystawowe w drewnianym domku ma powierzchnię l,5m x 2m.
Pierwszeństwo w przyznaniu drewnianych stoisk wystawienniczych mają jednostki
organizacyjne powiatu mieleckiego, stowarzyszenia oraz szkoły.
Organizacja stoiska leży w gestii wystawcy. Wystawca we własnym zakresie zapewnia stoły i
krzesła niezbędne do przygotowania stoiska. Inne wyposażenie (poza standardowym) należy
wcześniej uzgodnić z organizatorem.
Wystawcy na terenie Jarmarku Świątecznego zabrania się działalności naruszającej dobre
obyczaje, godność i uczucia religijne.
Na terenie Jarmarku Świątecznego nie można prowadzić agitacji o charakterze politycznym,
religijnym, społecznym i gospodarczym. Działalność reklamowa w tym rozdawanie ulotek,
gazetek i innych materiałów promujących bez zgody organizatora jest zabronione.
Potwierdzeniem przyjęcia Regulaminu jest podpis na Karcie Zgłoszenia.
Podczas trwania Jarmarku Świątecznego w sprawach organizacyjnych i porządkowych
decydują polecenia i rozstrzygnięcia Organizatora.
Wystawca nie może zbywać stoiska osobom trzecim.

VI. Zapytania i uwagi.
Szczegółowe informacje o całej imprezie można uzyskać osobiście w siedzibie Starostwa:
• Biuro Promocji i Informacji pok.: 321 III p, ul. Wyspiańskiego 6, pok. w poniedziałek w
godz. 7:30 - 16:30, wtorek - czwartek w godz. 7:30 - 15:30 i w piątek w godz. 7:30 - 14:30.,
• lub telefonicznie nr tek: (017) 78 00 493
• lub wysłać na adres email: promocja@powiat-mieIecki.pl
Załączniki:
1) Karta zgłoszenia - zał. Nr 1

RODZAJ

NUMER STOISKA

PRĄD

POWIERZCHNIA

CENA BRUTTO

SPRZEDAWCA
UWAGI:
WYPEŁNIA ORGANIZATOR
KARTA ZGŁOSZENIA - SPRZEDAWCA
JARMARK ŚWIĄTECZNY
10 grudnia 2017
Imię i nazwisko/nazwa firmy:
Adres do korespondencji:....

telefon:............................................................email:
Numer NIP:................................................................
Rodzaj prowadzonej działalności/ asortyment........
Zapotrzebowanie na powierzchnię

..............m X ................ m = ................... m2
(szerokość)

(głębokość)

Proszę zaznaczyć czy chcą Państwo fakturę:
DTAK
DNIE
Oświadczenie podatnika VAT:
Upoważniamy do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu. Równocześnie oświadczamy, że
jesteśmy podatnikiem VAT.
Płatności za powierzchnię wystawienniczą należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy
Powiatu Mieleckiego nr konta: 30 1020 4391 0000 6702 0167 5230 w terminie do 8 grudnia 2017 r.
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem dla wystawców.

data, miejscowość

imię i nazwisko

Warunkiem udostępnienia powierzchni handlowo-wystawienniczej jest dostarczenie Karty Zgłoszenia wraz z dowodem
wpłaty w terminie do 8 grudnia 2017 roku do biura Organizatora: Biuro Promocji i Informacji pok.: 321 III p, ul. Wyspiańskiego
6, pok. w poniedziałek w godz. 7:30 - 16:30, wtorek - czwartek w godz. 7:30 - 15:30 i w piątek w godz. 7:30 - 14:30., nr tel.:
(017) 78 00 493 lub wysłać na adres email promocia(a>powiat-mielecki.pl
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz udzielam prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć,
z moim wizerunkiem bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie,
obróbkę i powielanie materiałów, za pośrednictwem dowolnego medium zgodnym z obowiązującym prawem, wliczając w to
w szczególności zamieszczanie zdjęć na stronie internetowej oraz publikacje w gazetach, publikacjach elektronicznych.

