REGULAMIN imprezy „JARMARK NA NIKISZU 2018”
§1
Czas i miejsce
1. Termin: 7-9 grudnia 2018r.
2. Godziny imprezy:
a) 7 grudnia: 14:00 -20:00,
b) 8 grudnia: 11:00 – 20:00
c) 9 grudnia: 11:00 – 20:00.
3. Miejsce: Katowice Nikiszowiec, Plac Wyzwolenia, ul. Rymarska, ul. Krawczyka, Skwer Zillmannów
§2
Organizatorzy
Organizatorem Jarmarku Na Nikiszu (zwanego dalej Jarmarkiem) jest Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych
(zwana dalej Organizatorem) we współpracy z Miastem Katowice oraz partnerami lokalnymi.

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.

§3
Informacje ogólne, warunki uczestnictwa (goście, turyści, mieszkańcy).
Jarmark Na Nikiszu jest impreząpromującą Nikiszowiec i dokonania rewitalizacyjne jego społeczności. W części
integracyjnej i kulturalnej współrealizowany jest z Miastem Katowice w ramach inicjatywy lokalnej pn. „Odpust i
Jarmark - Nikiszowieckie Wydarzenia Integracyjne”.
Głównym celem Jarmarku jest integracja mieszkańców i gości osiedla, promocja Nikiszowca – Pomnika Historii,
promocja Miasta Katowice a także prezentacja kultury regionalnej - rękodzieła, sztuki i kulinariów itp.
Wstęp na Jarmark jest nieodpłatny, w tym nieodpłatne dla odwiedzających są takie atrakcje jak m.in.: karuzele,
koncerty itp.
Obszar Jarmarku nie jest w żaden sposób ograniczony fizycznie, jest pełna swoboda przemieszczania się pieszych
(za wyjątkiem sceny i przestrzeni dla artystów).
Organizator zapewnia ponadto dostęp do sanitariatów (typu Toi Toi oraz na terenie toalety publicznej
zlokalizowanej na terenie Domu Katechetycznego Parafii św. Anny), ochronę firmy ochroniarskiej oraz zespół
ratowników medycznych.
Organizator zapewnia zamknięcie terenu imprezy dla ruchu pojazdów mechanicznych (za wyjątkiem służb
technicznych, ratunkowych i pojazdów organizatora).
Jarmark jest ubezpieczony przez Organizatora. Także poszczególni podwykonawcy (karuzela itp.) posiadają
niezależne ubezpieczenie. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, ogniem, wichurą,
uderzeniem pioruna, eksplozją, zalaniem wodą i innymi przyczynami losowymi. Nie odpowiada także za szkody
spowodowane wskutek niewłaściwego lub niewystarczającego zabezpieczenia straganów/namiotów przez ich
właścicieli lub użytkowników.
Uczestnicy Jarmarku tj. goście, mieszkańcy i wystawcy powinni bezwzględnie stosować się do poleceń
funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej oraz pracowników firmy ochroniarskiej i służby informacyjnej
Organizatora w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu uczestników imprezy i ich majątku.
Ewentualne reklamacje Uczestników powinny być niezwłocznie zgłaszane pisemnie w siedzibie Organizatora w
Nikiszowcu, Plac Wyzwolenia 21.
Reklamacje złożone po zakończeniu imprezy nie będą uwzględniane.
Przypadki nie uwzględnione w Regulaminie będą rozstrzygane na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.
W trakcie Jarmarku Organizator będzie dysponował Biurem Imprezy, znajdującym się przy Placu Wyzwolenia 5
(Centrum Zimbardo) w Nikiszowcu.

§4
Zgłoszenia, umowa i udział wystawców
1. Zgłoszenia uczestników - wystawców dokonywane są za pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych, które są do
pobrania:
a) ze strony www.fil.org.pl
b) z profilu facebook: www.facebook.com/JarmarkNaNikiszu.
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2. Formularze określają zasady i terminarz zgłoszeń oraz kwalifikacji do udziału w Jarmarku.
3. Zgłoszenia dokonane w inny sposób nie będą uwzględniane przy weryfikacji i kwalifikowaniu uczestników wystawców.
4. Wpisowe uczestników - wystawców posiadających stoiska gastronomiczne oraz takich, których stoiska
przekraczają określone w formularzach wymiary maksymalne (3x3m) będzie ustalane indywidualnie.
5. Wpisowe na Jarmark należy regulować przelewem na konto i w terminach określonych w formularzu
zgłoszeniowym.
6. W szczególnych przypadkach, po uzgodnieniu indywidualnym z Organizatorem istnieje możliwość pobrania opłaty
przez wyznaczonych pracowników Stowarzyszenia w trakcie trwania imprezy. W takiej sytuacji opłata musi zostać
wniesiona przed rozpoczęciem instalacji stoiska.
7. Miejsca na terenie imprezy wskazywane są poszczególnym uczestnikom -wystawcom przez pracowników
Organizatora w poszczególnych dniach imprezy.
8. Przydział stoisk przez Organizatora jest ostateczny i nie podlega negocjacji.
9. Dokonanie zgłoszenia poprzez formularz , otrzymanie zwrotnego e-maila z potwierdzeniem zgody na wystawienie
się na Jarmarku wraz z Regulaminem imprezy oraz dokonanie do dnia 09.11.2018r. wpłaty wpisowego zgodnego z
cennikiem przelewem na konto nr 91 8437 0002 0050 0544 3815 0007 jest równoznaczne z zawarciem umowy
uczestnictwa w Jarmarku i tym samym Zgłaszający zostaje jego uczestnikiem - wystawcą.
10. Wysłanie zgłoszenia oznacza równocześnie akceptację klauzuli informacyjnej RODO.
11. W przypadku odstąpienia od umowy z winy uczestnika - wystawcy do dnia 09.11.2018r. włącznie, uczestnikowi wystawcy przysługuje zwrot 50% wpłaconych środków.
12. W przypadku odstąpienia od umowy z winy uczestnika - wystawcy po dniu 09.11.2018r. , uczestnikowi - wystawcy
nie przysługuje zwrot „wpisowego”.
13. Odstąpienie od udziału w Jarmarku musi nastąpić w formie pisemnej, i zostać przesłane na adres siedziby
Organizatora pocztą tradycyjną (list polecony).
14. Za dzień odstąpienia uznaje się dzień prawidłowego doręczenia pisma.
15. Wpłacone kwoty wpisowego będą przeznaczone w szczególności na pokrycie kosztów związanych z organizacją
Jarmarku Na Nikiszu i innych wydarzeń i działań społecznych, edukacyjnych, turystycznych i kulturalnych
realizowanych przez Organizatora oraz na działalność statutową Organizatora.
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§5
Bezpieczeństwo imprezy, zabezpieczenie stoisk wystawienniczych
Podczas imprezy Organizator zapewnia Uczestnikom ochronę firmy ochroniarskiej.
Firma ochroniarska realizuje następujące cele:
a) Zapobieganie aktom agresji, dewastacji mienia, czynom chuligańskim i innym czynom sprzecznym z
obowiązującym porządkiem prawnym.
b) Zapobieganie kradzieżom powierzonego mienia w trakcie trwania imprezy.
c) Zabezpieczenie straganów uczestników – wystawców przed kradzieżą i zniszczeniem poza czasem trwania
imprezy tj. w godzinach nocnych z zastrzeżeniem, że ochrona ta nie obejmuje wyposażenia i produktów
pozostawionych w straganach oraz nie obejmuje ochrony przed zniszczeniem na skutek działania wiatru lub
innych warunków atmosferycznych straganu wynikającym z niewłaściwego zabezpieczenia i posadowienia
straganu przez uczestnika – wystawcę.
d) Zapobieganie rozprzestrzenianiu się pożarów w obiekcie objętym ochroną.
e) Ujawnianie sprawców przestępstw i wykroczeń oraz podejmowanie działań zmierzających do zatrzymania
sprawców, celem niezwłocznego przekazania ich Policji.
Ochrona ta będzie działać od 06 grudnia (wieczór) do godziny 21:00 w dniu 09 grudnia.
Uczestnicy - wystawcy dysponujący własnymi straganami zobowiązani są bezwzględnie do stabilnego i solidnego
umocowania straganów na terenie imprezy, w szczególności do zabezpieczenia przed silnym wiatrem.
Umocowanie to nie może naruszać ścian budynków oraz ulic i chodników (np. wbijanie kotew itp.).
Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy pozostawienia w dniach imprezy oraz na noc straganu, który nie
spełni wymogów bezpieczeństwa, w szczególności będzie stwarzał zagrożenie dla innych uczestników imprezy oraz
mienia.
Właściciele straganów, które na skutek niewłaściwego lub niewystarczającego zabezpieczenia spowodują szkody
innym Uczestnikom zostaną obciążeni kosztami naprawienia szkody. Dotyczy to zarówno szkody materialnej jak i
szkody wyrządzonej osobom fizycznym.
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7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu uczestników - wystawców spowodowane siłą
wyższą, np. pożarem, eksplozją, uderzeniem pioruna, wichurą, zalaniem wodą oraz niezależną od Organizatora
przerwą w dostawie prądu.
8. Uczestnik - wystawca jest zobowiązany do ubezpieczenia się we własnym zakresie z tytułu odpowiedzialności
cywilnej oraz ubezpieczenia swojego mienia znajdującego się na terenie Jarmarku (oferowane artykuły,
wyposażenie stoisk, mienie prywatne, pojazdy itp.) na czas trwania samego Jarmarku jak i przygotowań do
imprezy (montaż i demontaż). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towarów przed, po i w
trakcie trwania imprezy.
9. Na terenie Jarmarku obowiązują ogólnie stosowane przepisy BHP oraz przeciwpożarowe.
10. W szczególności uczestnik - wystawca prowadzący punkt gastronomiczny zobowiązany jest wyposażyć swoje
stoisko w odpowiednią gaśnicę.
11. Na terenie Jarmarku obowiązuje całkowity zakaz wylewania nieczystości płynnych, a w szczególności zużytego
oleju gastronomicznego do kanałów burzowych i na okoliczne trawniki. Wszelkie płynne odpady uczestnik wystawca zobowiązany jest zabezpieczyć i zabrać ze sobą.
12. Podczas Jarmarku obowiązuje bezwzględny zakaz:
a) używania otwartego ognia,
b) stosowania urządzeń typu grill wewnątrz i w bezpośrednim sąsiedztwie namiotów oferowanych przez
Organizatora
c) używania urządzeń grzewczych,
d) pozostawiania śmieci, odpadów, nieczystości, itp.
e) wnoszenia na teren Jarmarku broni, amunicji i materiałów wybuchowych oraz przedmiotów, których używanie
może zagrażać bezpieczeństwu osób przebywających na terenie imprezy.
f) palenia wyrobów tytoniowych na stoiskach.
13. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo wejścia na stoisko w obecności uczestnika wystawcy lub ochrony.
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§6
Wyposażenie stoisk wystawienniczych
Wymagany jest estetyczny wygląd każdego stoiska. W szczególności każde stoisko powinno być udekorowane
nawiązując do charakteru świąt Bożego Narodzenia.
Z uwagi na specyfikację elektryczną zabrania się wystawcom korzystania z elektrycznych urządzeń grzewczych typu
grzejnik, „farelka” itp. oraz innych urządzeń pobierających większą ilość prądu tj. np. czajnik elektryczny, kuchenki
itp. Użytkowanie takich urządzeń może skutkować odcięciem prądu do stoiska, oddaniem do depozytu
Organizatora na czas imprezy nielegalnie użytkowanego sprzętu a w przypadkach rażącego nadużycia – usunięciem
uczestnika - wystawcy z terenu imprezy.
Maksymalny możliwy pobór prądu na stoisku nie może przekroczyć 250W (nie dotyczy wcześniej zgłoszonych
stoisk gastronomicznych). Zaleca się stosowanie urządzeń i oświetlenia, które cechuje niski pobór mocy tj. światła
LED itp.
Z uwagi na uwarunkowania i infrastrukturę techniczną osiedla Nikiszowiec Organizator dopuszcza możliwość
krótkotrwałych przerw w dostawie prądu.
Reklama, akcje promocyjne i zbiórki publiczne prowadzone poza wyznaczonym stoiskiem, ale na terenie Imprezy
wymagają wcześniejszego uzgodnienia z Organizatorem.
§7
Montaż i demontaż stoisk wystawienniczych, ruch samochodowy, parkowanie.
Organizator nie zapewnia miejsc parkingowych na terenie imprezy dla Uczestników.
Lista parkingów dostępna będzie na profilu facebook: www.facebook.com/JarmarkNaNikiszu
Na terenie osiedla Nikiszowiec w czasie imprezy obowiązywać będzie całkowity zakaz wjazdu za wyjątkiem
mieszkańców.
Na terenie realizacji imprezy tj. na Placu Wyzwolenia, ul. Rymarskiej oraz ul. Krawczyka obowiązywać będzie zakaz
ruchu pojazdów od czwartku 06.12.2018r. (godz. 12:00) do niedzieli 09.12.2018 (godz. 23:59) a także zakaz
parkowania. Zakazy ten nie dotyczą pojazdów służb technicznych, ratunkowych oraz pojazdów Organizatora
Uczestnicy - wystawcy muszą wjechać i zainstalować swoje stoiska:
a) W piątek 07 grudnia od godziny 12:00 do godziny 13:45.
b) W sobotę 08 grudnia od godziny 7:45 do 10:45
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c) W niedzielę 09 grudnia od 7:45 do 10:45
6. Po ww. godzinach uczestnicy - wystawcy zobowiązani są do usunięcia pojazdów z terenu imprezy.
7. Stoiska muszą być gotowe do przyjęcia klientów:
a) 7 grudnia: na godzinę 14:00
b) 8 i 9 grudnia: na godzinę 11:00
8. Wjazd na teren imprezy odbywać się może jedynie od strony ul. Krawczyka , wyjazd w stronę Skweru Zillmannów
(dla uczestników - wystawców mających swoje stragany na ul. Rymarskiej wyjazd następuje ul. Rymarską w stronę
lodowiska).
9. Ruchem pojazdów uczestników - wystawców kierować będą oznakowani pracownicy firmy ochroniarskiej, Straży
Pożarnej, Policji i Straży Miejskiej oraz pracownicy i wolontariusze Organizatora.
10. Wjazd pojazdów uczestników - wystawców w celu instalacji stoiska lub wystawienia towaru w innych niż wskazane
powyżej godziny możliwy jest tylko w szczególnych przypadkach i po wcześniejszym ustaleniu tego z
Organizatorem i z zachowaniem szczególnej ostrożności.
11. Demontaż stoisk możliwy jest wyłącznie po otrzymaniu komunikatu od Organizatora:
a) W piątek 07 grudnia od godziny 20:00 do 22:00.
b) W sobotę 08 grudnia od godziny 20:00 do 22:00
c) W niedzielę 09 grudnia od godziny 20:00 do 22:00
12. Wjazd pojazdów uczestników - wystawców w celu demontażu stoiska i spakowania towaru w innych niż wskazane
powyżej godziny jest niemożliwy. Możliwa jest jednak wcześniejsza likwidacja stoiska bez wjazdu pojazdu
wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu z Organizatorem i z zachowaniem szczególnej ostrożności.
13. Po zakończeniu instalacji stoiska i przed rozpoczęciem Jarmarku uczestnicy - wystawcy są zobowiązani do usunięcia
ze stoiska i okolicznego terenu opakowań i odpadów pozostałych po montażu i wyposażeniu stoiska. Informacja o
wielkogabarytowych pojemnikach na śmieci zostanie przekazana indywidualnie każdemu uczestnikowi wystawcy, zarówno droga mailową jak i w czasie trwania imprezy.
14. Uczestnicy - wystawcy są zobowiązani po zakończeniu Jarmarku do przywrócenia zajmowanej powierzchni do
pierwotnego stanu. Odpady związane z montażem, demontażem stoisk i prezentowanych artykułów, należy
wyrzucić do rozmieszczonych na terenie Jarmarku pojemników z zastrzeżeniem zakazu wyrzucania odpadów
niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska.
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§8
Warunki sprzedaży towarów.
Uczestnicy - wystawcy oferujący art. spożywcze, posiadający stoiska gastronomiczne muszą spełniać wymogi
określone w stosownych przepisach sanitarno-epidemiologicznych.
Uczestnicy - wystawcy oferujący wyroby alkoholowe zobowiązani są do posiadania koncesji na sprzedaż alkoholu
na imprezie.
W szczególności uczestnik - wystawca oferujący napoje alkoholowe zobowiązany jest do przestrzegania Ustawy o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 02.147.1231, z późn. zm.), a w szczególności
do respektowania zakazu sprzedaży alkoholu niepełnoletnim i nietrzeźwym.
Za bieżące utrzymanie porządku i czystości stoiska odpowiada uczestnik - wystawca.
Uczestnicy - wystawcy zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów na terenie Jarmarku,
wprowadzenia do obrotu handlowego towarów odpowiednio oznakowanych, posługiwania się narzędziami
pomiarowymi legalizowanymi, przestrzegania terminów przydatności do spożycia i trwałości towarów
spożywczych przeznaczonych do sprzedaży oraz prawidłowego użytkowania stoiska.
Zabrania się sprzedaży jakichkolwiek artykułów poza wyznaczonymi miejscami. Osoby handlujące poza
wyznaczonymi miejscami oraz bez zgody Organizatora będą usuwane z terenu imprezy.

§9
Ustalenia końcowe
Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w regulaminie.
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