
REGULAMIN KIERMASZU ŚWIĄTECZNEGO 

w Służewskim Domu Kultury Warszawa - Mokotów,  

11 GRUDNIA 2016 roku 

 

§ 1. 

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY w Służewskim Domu Kultury, zwany dalej „KIERMASZEM” jest 

imprezą wystawienniczo – handlowo - charytatywną dla rękodzielników, plastyków, 

rzemieślników, a także twórców ludowych, o charakterze upominkowo - świątecznym. 

Organizatorem Kiermaszu jest Służewski Dom Kultury w Warszawie, ul. J. S. Bacha 15  

§ 2. 

Kiermasz organizowany jest w dniu 11.12.2016 r. (niedziela) w pomieszczeniach Służewskiego 

Domu Kultury w godzinach 12.00 – 18.00.  

§ 3. 

1. Osoba lub firma wyrażająca chęć udziału w imprezie proszona jest o przesłania wypełnionej 

Karty Zgłoszenia najpóźniej do dnia 30 grudnia 2016 roku na adres e-mail: akcja@sdk.waw.pl 

Karta zgłoszenia do pobrania na stronie www.sdk.waw.pl 

2. O możliwości wystawienia danego stoiska decyduje Organizator Kiermaszu, który zastrzega 

sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.  

3. Preferowane będą stoiska o charakterze świątecznym, w których prowadzona będzie sprzedaż 

m.in. takiego asortymentu jak: rękodzieło artystyczne, biżuteria, ceramika artystyczna, grafiki, 

akwarele, ozdoby choinkowe, stroiki, świece, wyroby cukiernicze charakterystyczne dla okresu 

świątecznego: pierniki, ciasteczka, miody oraz inny asortyment zaakceptowany przez 

Organizatora.  

4. Liczba stoisk handlowych jest ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszenia i 

charakter asortymentu. 

5. Koszty wystawienia stoiska z uwagi na charytatywny cel realizowanego Projektu stanowią 10% 

utargu ze sprzedaży; płatność za udział w projekcie należy uiścić po zakończeniu imprezy u 

organizatora Kiermaszu. 

6. Wyposażenie stoiska o pow. 1 m2,tj. stolik + 1 krzesło oraz dostęp do gniazda elektrycznego w 

celu oświetlenia stoiska handlowego zapewnia Organizator, dodatkowe elementy – obrus, stół, 

krzesło, ew. oświetlenie + przedłużacz oraz estetyczny świąteczny wystrój stoiska Wystawcy 

zapewniają we własnym zakresie.  

§ 4. 

Wystawcy zabrania się:  

1. Prowadzenia działalności na terenie Kiermaszu, naruszającej dobre obyczaje i godność.  

2. Używania otwartego ognia.   

3. Sprzedaży podróbek produktów oraz produktów, na które Wystawca nie posiada licencji.   

mailto:akcja@sdk.waw.pl
http://www.sdk.waw.pl/


§ 5. 

Wszelkie kwestie związane ze sprzedażą produktów, tj. zezwolenia, podatki, koncesje, licencje, 

ubezpieczenia i inne leżą w gestii Wystawcy.    

§ 6. 

Wystawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne zaistniałe szkody wynikające na skutek jego 

niewłaściwego działania. 

§ 7. 

Wystawca jest zobligowany do:  

1. Przebywania lub pozostawienia osoby odpowiedzialnej na stoisku w godzinach trwania 

Kiermaszu, tj. od godz. 12.00 do godz. 18.00,  

2. Zdemontowania stoiska i opuszczenia terenu Kiermaszu w godz. 18.00 – 19.00.  

3. Utrzymywania porządku na stoisku oraz wokół niego.  

§ 8. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:  

1. Asortyment wystawiony na stoisku,  

2. Za uszkodzenia powstałe na osobie lub mieniu Wystawcy przed, po i w trakcie trwania 

Kiermaszu,  

3. Za szkody spowodowane kradzieżą, ogniem, zalaniem wodą, przerwą w dostawie lub 

przepięciem prądu i innymi przyczynami losowymi.  

§ 9.  

1. Rozstawianie stoisk handlowych przewidziane jest w dniu 11.12.2016 r. (niedziela) w godz. 

11.00 – 12.00. Po przyjeździe na miejsce wydarzenia Organizator wskazuje miejsce rozstawienia 

stoiska.  

2. Demontaż stanowisk handlowych może rozpocząć się z chwilą zakończenia imprezy, nie 

wcześniej niż od godz. 18.00. Wystawcy zobligowani są do opuszczenia terenu Kiermaszu do 

godz. 19.00   

§ 10. 

1. Uczestnicy Kiermaszu są zobowiązani do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu 

oraz poleceń porządkowych obsługi Kiermaszu.  

2. Potwierdzeniem przyjęcia zobowiązania jest złożenie podpisu na KARCIE ZGŁOSZENIA.   

§ 11. 

Podczas trwania Kiermaszu w sprawach organizacyjnych i porządkowych decydują polecenia i 

rozstrzygnięcia Organizatora Kiermaszu.   


