INFORMACJA DOTYCZĄCA UCZESTNICTWA
W JARMARKU ŚWIĄTECZNYM
ŻORY 2019

§1
Informacja dotyczy Wystawców, którzy wyrażą chęć udziału w Jarmarku Świątecznym poprzez
wypełnienie i przesłanie „karty uczestnictwa” oraz zostaną do Jarmarku przyjęci/zakwalifikowani.
Jarmark planowany jest na Rynku w Żorach w dniach od 16 do 22 grudnia 2019. Handel będzie
odbywał się w 10 domkach drewnianych o wymiarach 2m x 3m. od poniedziałku do niedzieli w godz.
12:00-20:00.
Planowane są różnorodne atrakcje, wydarzenia rozrywkowe i kulturalne w trakcie trwania Jarmarku.
Organizatorami Jarmarku Świątecznego jest Miasto Żory wraz z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Żorach
jako współorganizatorem.
Osoby do kontaktów:

Elżbieta Koczar (e.koczar@mok.zory.pl)
Teresa Cieślik (t.cieslik@mok.zory.pl)
Tel. 32 43 42 436, 32 43 41 993 wew. 14, 17
Informacja oraz „ karta uczestnictwa” do pobrania na stronie mok.zory.pl

§2
Produkty oferowane przez Wystawców powinny być o charakterze okazjonalnym oraz świątecznym
takie jak:
• gastronomia w tym: dania ciepłe, dania z grilla, potrawy regionalne (np.: bigos, placki, serki)
grzane piwo i wino, itp.
• artykuły spożywcze w tym: wędliny, przekąski, wyroby regionalne, wypieki słodkie, pieczywo,
nalewki, soki, miody, itp.
• zabawki
• pamiątki, ozdoby świąteczne
• ceramika artystyczna
• wyroby artystyczne , wyroby ludowe
• kosmetyki, perfumy
• galanteria skórzana, odzież
• biżuteria

§3
1.

W celu kwalifikacji zainteresowany Wystawca powinien wypełnić „kartę uczestnictwa” oraz
dostarczyć ją do Organizatora do dnia 30.10.2019 r. Przekazanie „karty uczestnictwa” może
odbyć się w formie elektronicznej na adres mok@mok.zory.pl bądź w formie poczty
tradycyjnej na adres: Miejski Ośrodek Kultury 44-240 Żory ul. Dolne Przedmieście 1.

2. Wybór potencjalnego Wystawcy nastąpi na podstawie przedstawionej w Karcie Uczestnictwa
oferowanych do sprzedaży produktów zgodne z charakterem i celem Jarmarku oraz po
zebraniu opinii nt. ewentualnych wcześniejszych udziałów Wystawcy w podobnych
wydarzeniach.
3. Wybór Wystawców Jarmarku zostanie opublikowany na stronie BIP MOK.
4. Udostępnienie Domku Handlowego nastąpi na podstawie umowy najmu spisanej pomiędzy
MOK a Wystawcą.
5. Koszt wynajmu Domku Handlowego wynosić będzie 200 zł netto + obowiązujący podatek
VAT.
6. Organizator nie zapewnia ochrony mienia i osób.

§4
1. Domki Handlowe wyposażone zostaną w energię elektryczną o max. mocy :
 Jednofazowe o mocy do 1,75kW
 Trójfazowe o mocy do 3,70 kW
Pozostałe wyposażenie leży w gestii Wystawcy.
2. Wystawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów energii elektrycznej na podstawie licznika
znajdującego się w każdym Domku Handlowym.
3. Wystawca zobowiązany jest także do uzyskania niezbędnych do prowadzenia działalności
zezwoleń, koncesji czy licencji oraz posiadać ubezpieczenie mienia i działalności.
4. Wystawca zobowiązany jest m.in. do zapewnienia porządku wokół Domku Handlowego,
w tym zapewnienia usunięcia i utylizacji odpadów, zabezpieczenia miejsca po zakończeniu
pracy każdego dnia, prowadzenia działalności handlowej w dniach i godzinach określonych
w niniejszej informacji.
5. Wystawcy nie wolno sprzedawać wyrobów nie dopuszczonych do obrotu czy podróbek
wyrobów, a także: narkotyków, dopalaczy oraz produktów pirotechnicznych.
6. Wystawca jest bezwzględnie zobowiązany do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i
higieny pracy oraz przepisów przeciw pożarowych.

§5
W przypadku rezygnacji przez Wystawcę z uczestnictwa w Jarmarku, Wystawcy nie przysługuje
zwrot kosztów i opłat poniesionych w związku z uczestnictwem w Jarmarku.

§6
W sprawach nie ujętych w informacji regulować będzie umowa najmu.

