
Regulamin
Dąbrowskiego Jarmarku Staroci w Dąbrowie Górniczej

1. Organizatorem Dąbrowskiego Jarmarku Staroci, zwanego dalej Jarmarkiem, jest
Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej (dalej TPDG) z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy
ul. Legionów polskich 69, tel. 789 084 510, mail: biuro@tpdg.pl. Realizacja Jarmarku wpisuje
się w działalność statutową organizacji.

2. Jarmark odbywa się w każdą trzecią niedzielę miesiąca w godzinach 7:00-15:00 na terenie
Fabryki Pełnej Życia w Dąbrowie Górniczej. W uzasadnionych przypadkach Jarmark może być
przeniesiony na inny termin, o czym Organizator informować będzie na stronie internetowej.

3. Wjazd na Jarmark odbywa się poprzez bramę zlokalizowaną od ulicy Kościuszki 3, a
rozstawienie stoiska handlowego jest dopuszczalne tylko i wyłącznie od północy do godziny
8:00 w dniu trwania Jarmarku.

4. Jarmark zgodnie ze swoją nazwą obejmuje stoiska handlowe z asortymentem zawierającym
 przedmioty historyczne, dlatego też Organizator może odmówić prawa do handlu wystawcom
oferującym przedmioty współczesne. Nie dopuszcza się handlu towarami współczesnymi,
m. in. odzieżą, obuwiem, chemią, materiałami wybuchowymi, bronią palną, alkoholem oraz
tytoniem i innymi używkami. Dopuszcza się handel przedmiotami współczesnymi o ile mają
one znaczenie dla dziedzictwa i rozwoju kulturalnego, ze względu na wartość historyczną,
naukową lub artystyczną.

5. organizator od wystawców ustawiających stoiska na terenie Jarmarku Pobiera opłaty
zgodne z uchwałą zarządu TPDG. Dla wystawców którzy zarezerwowali miejsca opłata wynosi
1 zł od metra kwadratowego (włączenie z samochodem), a dla wystawców bez rezerwacji
opłata wynosi 2 złote od metra kwadratowego (łącznie z samochodem).

6. pobieranie opłat za wjazd i udział wJ armarku odbywa się na poszczególnych stanowiskach
handlowych.

7. Rozstawianie stoisk handlowych oraz parkowanie samochodów przez wystawców oraz
klientów w miejscach niedozwolonych będzie powodować powiadomienie przez Organizatora
odpowiednich służb.

8. podczas trwania Jarmarku i po jego zakończeniu wystawcy są zobowiązani do utrzYmania
czystości pod groźbą kary przewidzianej w Kodeksie Wykroczeń.

9. Uczestnicy Jarmarku zobowiązani są do przestrzegania zasad współżycia społecznego.
Zakazane jest w szczególności spożywanie alkoholu i dopuszczanie się aktów wandalizmu.

10. Zabrania się handlującym podczas Jarmarku:

•  wystawiania towarów w miejscach utrudniających przejazd samochodom straży
pożarnej i karetki pogotowia oraz w bramach,

• ustawiania samochodów i stanowisk handlowych na chodnikach i terenach zielonych
zlokalizowanych w sąsiedztwie Fabryki Pełnej Życia,

• blokowania stoiskami swobodnego dostępu do zlokalizowanych na terenie Fabryki
Pełnej Życia kontenerów kultury,

• wystawiania towarów w ogrodzie społecznym na terenie Fabryki Pełnej Życia.



11. Miejsce do handlowania oraz ewentualnego parkowania samochodów wskazuje Organizator.

12. Celem zachowania większego ładu i bezpieczeństwa wprowadza się możliwość rezerwacji
miejsca na kolejnych Jarmarkach. Rezerwacja jest płatna i może być dokonywana na kwartał
lub na pół roku. opłata za rezerwację winna być dokonana z góry najpóźniej do 10 dnia
pierwszego miesiąca kwartału lub półrocza na konto Organizatora. Organizator wskaże
miejsce na stoisko i gwarantuje, że do godziny 7:00 będzie wolne. Rezerwacja nie jest
zwracana w żadnym przypadku, a niestawienie się na Jarmarku do godziny 7:00 uprawnia
organizatora do dowolnego dysponowania zarezerwowanym miejscem. W przypadku zmiany
terminu Jarmarku lub jego odwołania przez Organizatora rezerwacja na dany miesiąc w
kwartale obowiązuje podczas najbliższego Jarmarku. Dokonanie rezerwacji nie wpływa na
obowiązek uiszczenia opłaty zgodnie z pkt. 5.

13. organizator ma prawo odmówić ustawienia stoiska, jeśli wystawiony asortyment nie
przystaje do tematu Jarmarku.

14. osoby, które dokonały rezerwacji, będą wpuszczane na Jarmark w Pierwszej kolejności.

15. pozostałe osoby, tj. bez rezerwacji będą wpuszczane w miarę możliwości, tj. wolnego
miejsca, w kolejności przybycia.

16. Kwestie sporne wynikające z uczestnictwa w Jarmarku rozstrzyga wyłącznie Organizator.

17. Na uczestnika Jarmarku łamiącego zasady niniejszego Regulaminu mogą zostać nałożone
kary: regulaminowa, polegająca na zakazie uczestnictwa w trzech kolejnych Jarmarkach oraz
mandaty karne nakładane przez uprawnione służby.

18. Udział w Jarmarku jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.


