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Stan na 04.10.2021r. 
 
 

 
 
 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorami Jarmarku Na NIkiszu (zwanego dalej Jarmarkiem) są Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych 

(zwane dalej Organizatorem) oraz Miasto Katowice (zwane dalej Współorganizatorem). 

2. Jarmark organizowany jest w Katowicach w dniach 3-5 grudnia 2021r. na wyznaczonym terenie osiedla Nikiszowiec 

tj. Plac Wyzwolenia, ul. Rymarska, ul. Krawczyka, ul. Nałkowskiej, Skwer Zillmannów w godzinach: 

a) w piątek 03 grudnia 2021r. w godzinach od 14:00 do 20:00, 

b) w sobotę 04 grudnia 2021r. w godzinach od 11:00 do 20:00, 

c) w niedzielę 05 grudnia 2021r. w godzinach od 11:00 do 20:00 

3. Jarmark współfinansowany jest ze środków budżetu Miasta Katowice. 

4. Jarmark realizowany jest w formule targowiska miejskiego. 

5. Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują Uczestników - wystawców Jarmarku, zwanych dalej Wystawcami.  

6. Integralną częścią Regulaminu jest formularz zgłoszeniowy. 

7. W trakcie Jarmarku Organizator będzie dysponował Biurem Jarmarku, znajdującym się przy Placu Wyzwolenia 5 

(Centrum Zimbardo) w Nikiszowcu. 

 

§2 ZGŁOSZENIA, UMOWA, OPŁATY I UDZIAŁ WYSTAWCÓW 

1. Zgłoszenia Wystawców dokonywane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, który jest do pobrania:  

a) ze strony www.fil.org.pl  

b) z profilu facebook: www.facebook.com/JarmarkNaNikiszu.  

2. Ze względów bezpieczeństwa, w tym w związku z sytuacją epidemiczną w kraju liczba miejsc na Jarmarku jest 

ograniczona. 

3. Preferowane będą zgłoszenia uwzględniające wynajem namiotu Organizatora. Zgoda na stoiska własne wydawana 

będzie tylko w szczególnych przypadkach. 

4. Formularz zgłoszeniowy określa zasady i terminarz zgłoszeń oraz kwalifikacji do udziału w Jarmarku.  

5. Zgłoszenia dokonane w inny sposób nie będą uwzględniane przy weryfikacji i kwalifikowaniu Wystawców.  

6. Wysłanie zgłoszenia oznacza równocześnie akceptację klauzuli informacyjnej RODO.  

7. Wystawcy, którzy zostali przez Organizatora zakwalifikowani do udziału w Jarmarku zostaną o tym fakcie 

powiadomieni drogą mailową w terminach określonych w formularzu zgłoszeniowym. 

8. Wystawcy zakwalifikowani do udziału w Jarmarku są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem Jarmarku. 

9. Wystawcy zakwalifikowani do udziału w Jarmarku są zobowiązani do dokonania wpłaty wpisowego zgodnie z 

zasadami i terminami określonymi w formularzu zgłoszeniowym. 

10. Dokonanie zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy, otrzymanie zwrotnego e-maila z potwierdzeniem zgody na 

wystawienie się na Jarmarku wraz z Regulaminem Jarmarku oraz dokonanie do dnia 14.11.2021r. wpłaty 

wpisowego (zgodnego z cennikiem lub indywidualnymi uzgodnieniami) 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 Wystawcą.  

11. Brak potwierdzenia przesłanego drogą mailową dotyczącego zakwalifikowania się do udziału w Jarmarku oznacza 

niezakwalifikowanie się do Jarmarku. Organizator zastrzega, że nie będzie wysyłał informacji droga mailową o braku 

kwalifikacji oraz o powodach niezakwalifikowania do udziału w Jarmarku. 

12. Miejsca na terenie Jarmarku wskazywane są poszczególnym Wystawcom przez pracowników Organizatora. 

13. Przydział stoisk przez Organizatora jest ostateczny i nie podlega negocjacji. W szczególności dotyczy to takiego 

ustawienia stoisk, aby mogły być zachowane zasady dystansu społecznego w związku z sytuacją epidemiologiczną. 

14. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udziału 

Wystawców w Jarmarku. 

 

§3 ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ZWROT WPISOWEGO 

1. W przypadku odstąpienia po dokonaniu wpłaty od umowy z przyczyn leżących po stronie Wystawcy nie przysługuje 

zwrot „wpisowego”. 
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2. Odstąpienie od udziału w Jarmarku musi nastąpić w formie pisemnej, i zostać przesłane na adres Biura Jarmarku 

(40-423 Katowice, Plac Wyzwolenia 5) pocztą tradycyjną (list polecony). Za dzień odstąpienia uznaje się dzień 

doręczenia pisma do Organizatora.  

3. Wpłacone kwoty wpisowego będą przeznaczone w szczególności na pokrycie kosztów związanych z organizacją 

Jarmarku i innych wydarzeń i działań społecznych, edukacyjnych, turystycznych i kulturalnych realizowanych przez 

Organizatora oraz na działalność statutową Organizatora.  

4. W przypadku wprowadzeniu przez władze krajowe lub lokalne rekomendacji i aktów prawnych, odnoszących się do 

sytuacji epidemiologicznej związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, uniemożliwiających 

Organizatorom przeprowadzenie Jarmarku, Jarmark zostanie odwołany. 

5. W sytuacji jeśli decyzja o odwołaniu zapadnie:  

a) do dnia 15.11.2021r. Wystawcy, który opłacił stoisko przysługiwać będzie zwrot wpłaconej kwoty wpisowego 

pomniejszonej o wysokość podatku VAT. 

b) W sytuacji, jeśli taka decyzja zapadnie między 15.11.2021r. a 28.11.2021r. Wystawcy, który opłacił stoisko 

przysługiwać będzie zwrot 50% wpisowego. 

c) W przypadku, gdy na skutek okoliczności tj. siły wyższej, klęsk żywiołowych, zdarzeń losowych, decyzji władz 

lokalnych i krajowych lub innych okoliczności niezależnych od woli Organizatora, którym nie można było 

zapobiec,  zaistniałych od dnia 29.11.2021r. do 02.12.2021r. zostanie on odwołany lub przerwany, Wystawcy 

przysługuje zwrot 20% „wpisowego”. 

d) W sytuacji, jeśli taka decyzja zapadnie w dniach Jarmarku tj. 03-05.12.2021r. zwrot nie przysługuje.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy bez obowiązku zwrotu wpisowego i bez prawa do 

dochodzenia odszkodowania przez Wystawcę, w przypadku niespełnienia przez Wystawcę warunków, o których 

mowa w niniejszym Regulaminie, a w szczególności: 

a) prezentowania i sprzedaży towarów niezgodnych z asortymentem zadeklarowanym w formularzu 

zgłoszeniowym, 

b) pozostawiania w obrębie stoiska i wokół niego odpadów po montażu/demontażu stoiska, jego 

zaopatrzeniu/wyposażeniu oraz związanych z prowadzeniem działalności, 

c) naruszenia zakazu wjazdu i parkowania pojazdów zaopatrzeniowych w pobliżu stoisk handlowych oraz w 

miejscach niedozwolonych, 

d) nieprzestrzegania Ustawy, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a w szczególności 

do respektowania zakazu sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim i nietrzeźwym, 

e) naruszenia przepisów odprowadzenia nieczystości stałych i płynnych, 

f) naruszenia postanowień w zakresie przepisów BHP, PPOŻ oraz sanitarnych, w szczególności wytycznych 

związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, 

g) blokowanie ciągów komunikacyjnych i dróg ewakuacyjnych, 

h) samowolnego dokonywania jakichkolwiek zmian w instalacjach technicznych Jarmarku, 

i) używania grzejników elektrycznych, farelek, czajników elektrycznych i innych urządzeń przekraczających 

ustalone wcześniej zapotrzebowanie na energię elektryczną, 

j) uszkodzenia zabytkowej substancji mieszkaniowej oraz infrastruktury drogowej, zieleńców itp., 

k) używania urządzeń niesprawnych, nie posiadających aktualnych badań technicznych, zgodnych z 

obowiązującymi przepisami. 

7. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Organizatora w trakcie Jarmarku, Wystawca zobowiązany jest do 

natychmiastowej likwidacji stoiska. 

8. Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób współpracujących z uczestnikiem bez 

względu na przyczynę i na rodzaj tej współpracy. 

9. Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałej na skutek niewykonania i nienależytego wykonani 

Umowy, w tym naruszenia postanowień niniejszego regulaminu przez uczestnika oraz osoby z nim współpracujące, 

w tym wobec osób trzecich. Nie wyłącza to uprawnień Organizatora wskazanych w §3 pkt. 7. 

 

§4 ZASADY KORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY ORGANIZATORA 

1. Zabrania się wkręcania, przybijania, przyklejania i mocowania jakichkolwiek elementów do zabytkowej zabudowy 

Nikiszowca (ściany, mury, nawierzchnia jezdni i chodników), 

2. Zabrania się stosowania elementów mocujących pozostawiających trwałe ślady na infrastrukturze Organizatora. 

3. Udostępniane stoiska Organizatora oraz udostępniony teren należy utrzymywać w estetycznym i uporządkowanym 

stanie.  

4. Zobowiązuje się Wystawców do usuwania ze stoiska oraz z ciągów komunikacyjnych w jego pobliżu odpadów 

pozostałych po działalności, montażu/demontażu stoiska oraz jego zaopatrzeniu/wyposażeniu. 

5. Zabrania się jakiejkolwiek samodzielnej ingerencji i dokonywania zmian w instalacjach technicznych Jarmarku. 
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6. Wszystkie wykonane instalacje (szczególnie elektryczne) podlegają kontroli technicznej firmy wykonującej 

instalację na zlecenie Organizatora.  

7. Zabrania się udostępniania instalacji przez Wystawcę innym podmiotom. 

8. Ze względów bezpieczeństwa podłączanie do sieci elektrycznej oraz rozłączania powinno następować na wyraźne 

polecenie Organizatora lub pracowników służb technicznych odpowiedzialnych za instalacje elektryczną.  

9. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu instalacji należy niezwłocznie 

powiadomić służby techniczne Organizatora. 

10. Wszystkie używane urządzenia muszą posiadać aktualne badania techniczne (certyfikaty, atesty, pomiary, itp.), 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

11. Żadne z elementów ekspozycji na stoiskach nie mogą przekraczać wynajętej powierzchni ekspozycyjnej, blokować 

w żaden sposób ciągów komunikacyjnych i dróg ewakuacyjnych. 

 

§5 BEZPIECZEŃSTWO JARMARKU 

1. Podczas Jarmarku Organizator zapewnia Uczestnikom Jarmarku w tym Wystawcom ochronę firmy ochroniarskiej.  

2. 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 Jarmarku,  

c) zabezpieczenie straganów Wystawców przed kradzieżą i zniszczeniem poza czasem trwania Jarmarku 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 

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, 

f) informowanie o konieczności przestrzegania przez uczestników Jarmarku aktualnych w czasie Jarmarku 

wytycznych związanych z pandemią koronawirusa. 

3. Ochrona ta będzie działać od godziny 21:00 w dniu 02 grudnia 2021 (wieczór) do godziny 21:00 w dniu 05 grudnia 

2021.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobach i w mieniu spowodowane czynami przestępnymi 

oraz siłą wyższą np. pożarem, eksplozją, uderzeniem pioruna, wichurą, zalaniem wodą, innymi przyczynami 

losowymi oraz przerwą w dostawie prądu lub gazu niezależnymi od Organizatora. Wyłączenie odpowiedzialności 

Organizatora nie ulega jakimkolwiek ograniczeniom pomimo wprowadzenia szczególnych środków ochrony i 

zabezpieczenia terenów Jarmarku.  

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobach i w mieniu spowodowane wskutek niewłaściwego 

lub niewystarczającego zabezpieczenia straganów/namiotów przez ich właścicieli lub użytkowników a także 

powstałe w czasie montażu, demontażu stoiska i w czasie trwania Jarmarku. Wyłączenie odpowiedzialności 

Organizatora nie ulega jakimkolwiek ograniczeniom pomimo wprowadzenia szczególnych środków ochrony i 

zabezpieczenia terenu Jarmarku. W razie wątpliwości należy przyjmować, że odpowiedzialność Organizatora za 

wszelkie szkody w trakcie Jarmarku ograniczona jest maksymalnie i tylko do sytuacji przewidzianych przez przepisy 

prawa powszechnie obowiązującego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści. 

6. Organizator nie odpowiada za pojazdy pozostawione na terenie Jarmarku zarówno na okres trwania Jarmarku, jak 

i na okres montażu i demontażu stoisk. Wyłączenie odpowiedzialności Organizatora nie ulega jakimkolw iek 

ograniczeniom pomimo wprowadzenia szczególnych środków ochrony i zabezpieczenia terenów Jarmarku. 

7. O wystąpieniu szkody Wystawca zobowiązany jest pisemnie powiadomić Organizatora oraz Policję niezwłocznie 

po jej stwierdzeniu. 

8. Wystawcy mogą we własnym zakresie zawrzeć umowy ubezpieczenia z tytułu OC oraz na własny koszt i ryzyko 

ubezpieczyć swoje mienie znajdujące się na terenie Jarmarku (towary handlowe, sprzęt i urządzenia na stoisku, 

elementy zabudowy i wyposażenie stoisk, mienie prywatne, pojazdy itp.), zarówno na okres trwania, jak i na okres 

montażu i demontażu stoisk. 

9. Wystawca zobowiązany jest codziennie po zakończeniu działalności handlowej do zabezpieczenia towaru i 

przechowywania go we własnym zakresie. Za pozostawione po zakończeniu działalności handlowej na stoiskach 

wyposażenie, towar i urządzenia Organizator nie bierze odpowiedzialności. Zawartość stoisk po zakończeniu 

działalności handlowej nie jest objęta ochroną oraz ubezpieczeniem. 

10. Niezależnie od powyższych wyłączeń, Organizator odpowiada tylko za szkody wyrządzone przez Organizatora z 

winy umyślnej. Organizator nie odpowiada za utracone korzyści. 
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11. Wystawca odpowiada za zaistniałe na stoisku braki lub uszkodzenia stoiska, zabudowy i wyposażenia i 

zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy lub zakupu uszkodzonych lub zaginionych elementów stoiska. 

Oceny zniszczeń lub ubytków majątku dokonują przedstawiciele Organizatora w obecności Uczestnika Jarmarku. 

 

§6 REKLAMACJE 

1. Wszelkie reklamacje Wystawców powinny być niezwłocznie zgłaszane pisemnie w siedzibie Biurze Jarmarku w 

Nikiszowcu, Plac Wyzwolenia 5 najpóźniej w ostatnim dniu Jarmarku przed opuszczeniem/demontażem stoiska. 

2. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą uwzględniane a Wystawca traci prawo dochodzenia odszkodowania 

lub innych roszczeń od Organizatora. 

3. Przypadki nie uwzględnione w Regulaminie będą rozstrzygane na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego. 

 

§7 ZABEZPIECZENIE STOISK WYSTAWIENNICZYCH 

1. Wystawcy, którzy otrzymali zgodę na montaż własnych stoisk zobowiązani są bezwzględnie do stabilnego i 

solidnego umocowania straganów na terenie Jarmarku, w szczególności do zabezpieczenia przed silnym wiatrem. 

Umocowanie to nie może naruszać ścian budynków oraz ulic i chodników (np. wbijanie kotew itp.).  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy instalacji straganu, który w rażący sposób nie spełni wymogów 

bezpieczeństwa, w szczególności będzie stwarzał ewidentne zagrożenie dla innych uczestników Jarmarku oraz 

mienia a także, którego umiejscowienie uniemożliwi zachowanie dystansu społecznego. 

3. 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.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Wystawców spowodowane siłą wyższą, np. pożarem, 

eksplozją, uderzeniem pioruna, wichurą, zalaniem wodą oraz niezależną od Organizatora przerwą w dostawie 

prądu.  

5. 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 Jarmarku (montaż i 

demontaż). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towarów przed, po i w trakcie trwania 

Jarmarku.  

6. Na terenie Jarmarku obowiązują ogólnie stosowane przepisy BHP, przepisy przeciwpożarowe oraz aktualne na 

dzień Jarmarku przepisy sanitarno-epidemiologiczne związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-

CoV-2 dotyczące targowisk. 

7. Wystawca prowadzący punkt gastronomiczny zobowiązany jest wyposażyć swoje stoisko w odpowiednią gaśnicę.  

8. 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 Wystawca 

zobowiązany jest zabezpieczyć i zabrać ze sobą.  

9. 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 Jarmarku.  

f) palenia wyrobów tytoniowych na stoiskach.  

10. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo wejścia na stoisko w obecności Wystawcy lub 

ochrony.  

 

§8 WYPOSAŻENIE STOISK WYSTAWIENNICZYCH 

1. Wymagany jest estetyczny wygląd każdego stoiska. W szczególności każde stoisko powinno być udekorowane 

nawiązując do charakteru świąt Bożego Narodzenia.  

2. 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 Jarmarku nielegalnie użytkowanego sprzętu a w przypadkach rażącego nadużycia – 

usunięciem uczestnika - wystawcy z terenu Jarmarku.  
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3. 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.  

4. Z uwagi na uwarunkowania i infrastrukturę techniczną osiedla Nikiszowiec Organizator dopuszcza możliwość 

krótkotrwałych przerw w dostawie prądu. 

 

§9 MONTAŻ I DEMONTAŻ STOISK WYSTAWIENNICZYCH, PARKOWANIE. 

1. Z uwagi na mieszkalny i zabytkowy charakter osiedla Nikiszowiec organizator nie zapewnia miejsc parkingowych 

na terenie Jarmarku dla Wystawców.  

2. Zabrania się parkowania pojazdów Wystawców na terenie osiedla Nikiszowiec.  

3. Istnieje możliwość zapewnienia miejsca parkingowego dla Wystawców na obszarze Nikiszowca za dodatkową 

opłatą (patrz Formularz zgłoszeniowy, pkt. 11).  

4. Na terenie Jarmarku tj. na Placu Wyzwolenia, ul. Rymarskiej, ul. Nałkowskiej oraz ul. Krawczyka obowiązywać 

będzie od godziny 5:00 w dniu 02.12.2021r. do godziny 23:59 w dniu 05.12.2021r. zmieniona organizacja ruchu 

drogowego tj. zakaz ruchu pojazdów a także całkowity zakaz parkowania. Zakazy ten nie dotyczą pojazdów służb 

technicznych, ratunkowych oraz pojazdów Organizatora. Zakaz ten nie dotyczy wjazdu i wyjazdu pojazdów 

Wystawców na czas instalacji i demontażu stoisk handlowych.  

5. Wystawcy muszą wjechać, zainstalować i wyposażyć swoje stoiska:  

a) w piątek 03 grudnia od godziny 11:00 do godziny 13:45.  

b) w sobotę 04 grudnia od godziny 8:30 do 10:45  

c) w niedzielę 05 grudnia od 8:30 do 10:45  

6. Po ww. godzinach Wystawcy zobowiązani są do usunięcia pojazdów z terenu Jarmarku.  

7. Stoiska muszą być gotowe do przyjęcia klientów:  

a) 3 grudnia: na godzinę 14:00  

b) 4 i 5 grudnia: na godzinę 11:00 

8. Wjazd na teren Jarmarku odbywać się może jedynie od strony ul. Krawczyka , wyjazd w stronę Skweru Zillmannów 

i dalej w stronę ul. Szopienickiej. Dla Wystawców mających swoje stragany na ul. Rymarskiej wyjazd następuje ul. 

Rymarską w stronę lodowiska i dalej w kierunku ul. Szopienickiej. Dla Wystawców mających swoje stragany za 

Skwerem Zillmannów w kierunku przejazdu kolejowego wyjazd następuje w kierunku ul. Zamkowej. 

9. Ruchem pojazdów Wystawców kierować będą oznakowani pracownicy firmy ochroniarskiej, Straży Pożarnej, Policji 

i Straży Miejskiej oraz pracownicy i wolontariusze Organizatora.  

10. Wjazd pojazdów 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 03 grudnia od godziny 20:00 do 22:00.  

b) W sobotę 04 grudnia od godziny 20:00 do 22:00  

c) W niedzielę 05 grudnia od godziny 20:00 do 22:00  

12. Po zakończeniu instalacji stoiska i przed rozpoczęciem Jarmarku 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 Wystawcy, zarówno 

droga mailową jak i w czasie trwania Jarmarku.  

13. Zaopatrzenie stoisk na Jarmarku z użyciem pojazdów samochodowych możliwe jest tylko przed rozpoczęciem 

Jarmarku i po zakończeniu Jarmarku w poszczególnych dniach. Nie jest możliwe zaopatrzenie stoisk z użyciem 

pojazdów samochodowych w godzinach trwania Jarmarku określonych w  §1 pkt. 2. 

14. Transport, przeładunek i rozpakowanie, zmontowanie i zdemontowanie, zapakowanie i załadowanie towarów oraz 

innych materiałów na Jarmark jest wykonywane przez Wystawcę na jego koszt i ryzyko. 

15. Obszar placu kościelnego nie jest terenem Jarmarku, jednak z uwagi na wieloletnią tradycję wystawiania się na tym 

terenie organizacji społecznych Organizator uwzględnia taką okoliczność. W razie wystąpienia takiej sytuacji 

wszystkie podmioty, które za zgodą Parafii będą wystawiać swoje stoiska podczas Jarmarku na terenie placu 

kościelnego zobowiązane są do stosowania się do wszystkich zasad określonych w niniejszym regulaminie, w 

szczególności dotyczących wjazdu, wyjazdu, montażu stoisk, zasad sprzedaży żywności, zachowania czystości i 

porządku oraz zasad związanych z sytuacją epidemiologiczną itp. Podmioty te muszą być zgłoszone 

Organizatorowi najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem Jarmarku. Brak zgłoszenia uniemożliwi przejazd przez teren 

Jarmarku. 
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§10 LIKWIDACJA STOISKA 

1. 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. 

2. W przypadku nieuporządkowania zajmowanej powierzchni Organizator zleci wykonanie prac porządkowych na 

koszt i ryzyko Wystawcy a także może to mieć wpływ na przyjęcie zgłoszeń Wystawcy w kolejnych edycjach 

Jarmarku.  

3. Wjazd pojazdów 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.  

4. Pozostawione bez zawiadomienia Organizatora  elementy zabudowy i wyposażenia stoiska czy towary podczas 

demontażu, uważa się za mienie porzucone. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zniszczenie 

lub zaginięcie mienia nieusuniętego w terminie po demontażu stoiska. 

 

§11 WARUNKI SPRZEDAŻY TOWARÓW. 

1. Wystawcy oferujący art. spożywcze, posiadający stoiska gastronomiczne muszą spełniać wymogi określone w 

stosownych przepisach sanitarno-epidemiologicznych.  

2. Wystawcy oferujący wyroby alkoholowe zobowiązani są do posiadania koncesji na sprzedaż alkoholu na Jarmarku.  

3. Wystawca oferujący napoje alkoholowe zobowiązany jest do przestrzegania Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi a w szczególności do respektowania zakazu sprzedaży alkoholu niepełnoletnim i 

nietrzeźwym.  

4. Za bieżące utrzymanie porządku i czystości stoiska odpowiada Wystawca.  

5. 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. 

6. Niedopuszczalny jest obrót towarami lub usługami, których posiadanie i oferowanie jest zakazane bądź ograniczone 

z mocy prawa i obowiązujących przepisów oraz sprzedaż towarów lub usług nieposiadających atestów PZH (jeśli 

dla danego towaru takie atesty są obowiązkowe). 

7. Zabrania się sprzedaży jakichkolwiek artykułów poza wyznaczonymi miejscami. Osoby handlujące poza 

wyznaczonymi miejscami oraz bez zgody Organizatora będą usuwane z terenu Jarmarku.  

8. Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia zezwolenia na sprzedaż towarów, bez ponoszenia jakiejkolwiek 

odpowiedzialności z tego tytułu, które uzna za niebezpieczne lub które swą treścią lub wyglądem są sprzeczne z 

prawem, zasadami współżycia społecznego, moralnością publiczną lub charakterem Jarmarku, a także na skutek 

braku posiadania przez Wystawcy stosownych zezwoleń. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo czasowego wyłączenia z handlu stanowiska Wystawcy z przyczyn technicznych. 

10. Wystawca prowadzący działalność gastronomiczną zobowiązany jest do: 

a) stosowania wyłącznie naczyń papierowych i drewnianych sztućców jednorazowego użytku oraz podawania 

napojów tylko w biodegradowalnych jednorazowych kubkach; 

b) przygotowywania potraw wyłącznie z surowców świeżych, mięsa i wędlin pochodzących z wiadomych źródeł; 

c) prawidłowego przechowywania artykułów szybko psujących się, a tym samym do zapewnienia dostatecznej 

ilości sprawnych urządzeń chłodniczych; 

d) zatrudniania personelu wyłącznie z aktualnymi książeczkami zdrowia; 

e) zobowiązania zatrudnionego personelu do niezwłocznego zgłoszenia się do lekarza celem przeprowadzenia 

odpowiednich badań w przypadku wystąpienia objawów bólów brzucha, krwawych biegunek, podwyższonej 

temperatury; 

f) zobowiązania personelu zatrudnionego przy produkcji i handlu żywnością do korzystania z wydzielonego WC; 

g) zachowania zasad higieny osobistej, częstego mycia rąk, prawidłowego stosowania odzieży ochronnej, 

codziennego dokładnego sprzątania stoisk po skończonej produkcji, a w razie zabezpieczenia 

przeciwpożarowego. 

 

§12 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANE Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA SARS-COV-2 

1. W związku z obowiązującymi obostrzeniami, spowodowanymi pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, Jarmark 

odbywa się zgodnie z wytycznymi w czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, opracowanymi i ogłoszonymi 

przez Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Główny 

Inspektorat Sanitarny. 
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2. Wystawców bezwzględnie obowiązują zasady bezpieczeństwa obowiązujące dla targowisk i aktualne na czas 

trwania Jarmarku tj. w dniach 03-05.12.2021r.  

3. W przypadku zauważenia braku przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa przez innych uczestników Jarmarku 

należy taką sytuację niezwłocznie zgłosić Organizatorowi bądź firmie ochrony 

4. Wystawca, poprzez dobrowolny udział w Jarmarku oświadcza, iż jest świadomy, że decydując się na udział w 

Odpuście i podczas przebywania na terenie Jarmarku może zarazić się koronawirusem, co może wywołać chorobę 

COVID-19. 

5. W przypadku zmiany sytuacji epidemiologicznej, w tym wprowadzeniu przez władze krajowe lub lokalne nowych 

przepisów związanych z epidemią koronawirusa, zasady bezpieczeństwa na Jarmarku związane z pandemią 

koronawirusa SARS-CoV-2 będą dostosowane do aktualnie obowiązującego prawa. 

 

§13 USTALENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w regulaminie. 

2. Wystawcy są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz poleceń służby porządkowej i 

informacyjnej a także prawa powszechnie obowiązującego i prawa lokalnego. 

3. Organizator zastrzega sobie w przypadkach zaistnienia okoliczności od nich niezawinionych i niezależnych (w 

szczególności takich jak: siła wyższa, decyzje władz państwowych itp.) prawo do odwołania, częściowego 

zamknięcia lub skrócenia Jarmarku. W szczególności w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z 

rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, zwłaszcza  w  przypadku wprowadzeniu przez władze krajowe 

lub lokalne aktów prawnych uniemożliwiających Organizatorom przeprowadzenie Jarmarku, zostanie on odwołany.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo wyłącznego korzystania z wizerunku, nazwy i znaku słowno - graficznego 

Jarmarku Na Nikiszu. Jest to znak zastrzeżony, prawnie chroniony. Przekazywanie przez Organizatora 

jakichkolwiek materiałów czy udzielanie zezwoleń nie może być interpretowane jako zbycie lub nabycie do nich 

jakichkolwiek praw. 

5. Na terenie Jarmarku obowiązuje zakaz prowadzenia akcji promocyjnych, zbiórek publicznych i innych tego typu 

działań przez osoby i podmioty nie będące Wystawcami lub Patronami medialnymi i Partnerami  Organizatora. 

Reklama, akcje promocyjne i zbiórki publiczne prowadzone przez Wystawców poza wyznaczonym stoiskiem 

wymagają wcześniejszego uzgodnienia z Organizatorem.  

6. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Jarmarku organizowanym przez Organizatora i 

realizowanych przez Organizatora usług, będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny. 

7. Wystawca wyraża zgodę na wykonywanie przez Organizatora zdjęć i nagrań filmowych podczas Jarmarku (także 

zawierających logotyp Wystawcy) oraz do ich rozpowszechniania w materiałach reklamowych Organizatora (w tym 

również w internecie). 

8. Obowiązująca klauzula informacyjna RODO dotycząca ochrony danych osobowych jest zawarta w formularzu 

zgłoszeniowym, będącym integralną częścią Regulaminu (zał. 1). 

9. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od daty publikacji na stronie www.fil.org.pl. 

10. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w regulaminie. Zmiany Regulaminu obowiązują od 

daty publikacji na stronie www.fil.org.pl.  

 

 

Katowice, 04.10.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fil.org.pl/
http://www.fil.org.pl/
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Załącznik nr 1 

 

1 Informacje o Jarmarku 

Termin 03-05 grudnia 2021r. 

Organizator Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych przy współorganizacji Miasta Katowice 

Miejsce 
Katowice Nikiszowiec – pl. Wyzwolenia, u. Rymarska, ul. Krawczyka, ul. Nałkowskiej,  Skwer 
Zillmannów 

 

2 

Nazwa zgłaszającego się (Wystawcy) 
(nazwa firmy i nazwisko osoby ja 
reprezentującej lub imię i nazwisko osoby 
fizycznej) 

 

UWAGA! W przypadku zakwalifikowania do udziału w Jarmarku konieczne jest podanie w tytule przelewu 
nazwiska/nazwy podanej powyżej w pkt. 2 formularza zgłoszeniowego. 

 

3 Adres   

 

4 Dane kontaktowe Wystawcy  Telefon …………………………………… e-mail ……………………………………………..…….. 

 

5 Faktura* 
 tak, chcę otrzymać fakturę  
(dane do faktury poniżej, konieczne podanie 
NIP!) 

 nie potrzebuje faktury  
(wystawiony zostanie paragon, bez możliwości 
późniejszego wystawienia faktury) 

 

6 Dane do faktury 

 

Nazwa: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres:   …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

NIP:       …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

7 
Krótki opis stoiska, 
produkty, 
asortyment 

 

 

8 Adres strony www lub profil na facebook  

UWAGA! W przypadku braku strony www lub profilu facebook konieczne jest dołączenie do zgłoszenia 
elektronicznego zdjęć produktów i stoiska! 
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11 Status Wystawcy i planowane stoisko**: 

Kategoria wystawcy Koszt 3 dni 

Wynajem na 3 dni gotowego namiotu Organizatora o wymiarach 3x3, wyposażonego w 
ladę, punkt świetlny i dostęp do prądu (maksymalnie 250W) 

 
800,00 brutto 

Stoisko własne o wymiarach nieprzekraczających wymiar 3x3m, z dostępem do prądu 
(maksymalnie 250W)  

 
500,00 brutto 

Stoisko własne o wymiarach przekraczających wymiar 3x3m, z dostępem do prądu 
(maksymalnie 250W), cena zawiera obligatoryjny wynajem miejsca parkingowego w 
obszarze Nikiszowca  
Proszę podać wielkość stoiska: 
1. szerokość ……….….m 
2. głębokość ………..…m 
 

 
Koszt wpisowego 

ustalany 
indywidualnie 

Stoisko własne o wymiarach nieprzekraczających wymiar 3x3m z dostępem do prądu 
(maksymalnie 250W) 
UWAGA! Dotyczy wyłącznie wystawców – mieszkańców dzielnicy Janów  - Nikiszowiec, 
którzy nie prowadzą działalności gospodarczej 

 
150,00 brutto 

Wystawcy oferujący stoiska gastronomiczne – prosimy o podanie wielkości stoiska 
(łącznie z miejscem do spożywania potraw) oraz zapotrzebowania na prąd: 
1. Wielkość stoiska (wymiary stoiska) …………………………………………......................... 

2. Zapotrzebowanie na prąd (w kW) …………………………………………………………………… 

Rodzaj przyłącza (230V, 16A,32A,64A) ……………………………………………………………. 

 

Koszt wpisowego, 
uwzględniający koszt 
obsługi energetycznej 

ustalany 
indywidualnie 

Gwarantowane miejsce parkingowe w obszarze Nikiszowca na pełne trzy dni wydarzenia  
100,00 brutto 

 

12 
Nr rejestracyjny pojazdu wystawcy 
(obowiązkowe - dotyczy każdego wystawcy) 

 

 

13 Zasady przyjmowania zgłoszeń: 

1. Zgłoszenia na Jarmark można dokonać poprzez nadesłanie niniejszego czytelnie wypełnionego formularza 

zgłoszeniowego: 

a) w formie elektronicznej tylko i wyłącznie w formatach doc, docs i pdf na adres: jnnzgloszenia@fil.org.pl  

b) przesłanie pocztą tradycyjną na adres: Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych, ul. Szopienicka 58; 40-431 

Katowice (uwaga nowy adres) z dopiskiem na kopercie „Jarmark Na NIkiszu”. W przypadku wysłania pocztą 

tradycyjną liczy się data wpływu do Organizatora. 

2. O kwalifikowalności zgłoszenia decyduje tylko i wyłącznie Organizator czyli Stowarzyszenie FIL. Wysłanie 

zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Jarmarku. Organizator zastrzega sobie 

prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyn. Ze względów bezpieczeństwa oraz w zw. z sytuacją 

epidemiologiczną preferowane będą zgłoszenia uwzględniające wynajem namiotu Organizatora. Planuje się 

minimalną liczbę tzw. stoisk własnych. 

3. Zgłoszenia będą przyjmowane od 04 do 17 października 2021r. W przypadku bardzo dużej ilości zgłoszeń, 

przekraczającej możliwości przestrzenne i logistyczne, Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego 

zakończenia przyjmowania zgłoszeń. Informacja o tym fakcie zostanie umieszczona na fanpage’u Jarmarku w 

serwisie społecznościowym Facebook (www.facebook.com/JarmarkNaNikiszu ). 

4. Potwierdzenie zakwalifikowania do Jarmarku zostanie przesłane e-mailem na adres podany w formularzu 

zgłoszeniowym do dnia 29 października 2021r. wraz regulaminem imprezy. Organizator zastrzega sobie prawo 

do zmiany (wydłużenia lub skrócenia) tego terminu bez podania przyczyn. 

5. Wystawcy niezakwalifikowani nie otrzymają informacji zwrotnej. 

mailto:jnnzgloszenia@fil.org.pl
http://www.facebook.com/JarmarkNaNikiszu
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6. Wszelkie informacje organizacyjne w tym m.in. ewentualne zmiany ww. terminów, dotyczące także m.in. 

rekrutacji są publikowane na ww. fanpage’u. 

7. Zgłoszenie wysłane w inny sposób niż za pośrednictwem tego formularza nie będą przyjmowane.  

8. Zgłoszenia, zawierające braki np. brak zdjęć, odnośnika do strony z produktami, brak danych kontaktowych 

itp.  nie będą brane pod uwagę. 

9. Zgłoszenia przesłane elektronicznie w innych formatach niż doc, docs lub pdf, których Organizator nie będzie 

w stanie odczytać nie będą brane pod uwagę. 

10. Po otrzymaniu potwierdzenia o zakwalifikowaniu do udziału w Jarmarku kwota wpisowego powinna być 

wpłacona do dnia 14.11.2021r. z dopiskiem „wpisowe Jarmark Na Nikiszu” oraz z podaniem nazwy wskazanej 

w pkt. 2 niniejszego formularza na konto nr: 91 8437 0002 0050 0544 3815 0007  

11. Otrzymanie zwrotnego e-maila z potwierdzeniem zgody na wystawienie się na Jarmarku wraz z Regulaminem 

oraz dokonanie wpłaty wpisowego zgodnej z cennikiem jest równoznaczne z zawarciem umowy uczestnictwa 

w Jarmarku i tym samym Zgłaszający zostaje jego uczestnikiem - wystawcą. 

12. Wysłanie zgłoszenia oznacza równocześnie akceptację klauzuli informacyjnej RODO. 

13. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udziału 

uczestników - wystawców w Jarmarku. 

14. W związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 

Organizator może przełożyć w czasie lub odwołać Jarmark Na Nikiszu 2021, jeżeli sytuacja epidemiologiczna 

będzie generować zagrożenie dla uczestników i wystawców lub nie będzie leżeć w interesie Organizatora 

Jarmarku. 

 
Klauzula informacyjna RODO 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), które obowiązuje od 25 maja 2018 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – zwanej 

dalej RODO  informuje, iż : 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych, z siedzibą przy ul. Szopienickiej 

58, 40-431 Katowice  

1. Dane osobowe są przetwarzane w celu rekrutacji i organizacji imprezy pn. „Odpust U Babci Anny” na podstawie zgody (art. 6 
ust. 1 lit a. RODO), w celu zawarcia oraz wykonywania umowy o uzyskanie miejsca wystawienniczego  w trakcie Odpustu 
(art. 6 lit b RODO), w celu księgowo - podatkowych,  (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na Administratorze - art. 6 ust.1 lit c RODO) 

2. Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń 
(art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

3. Podanie danych jest dobrowolne, ich niepodanie spowoduje niemożność realizacji celu, dla których zostały udzielone. 
4. Pan/Pani ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu 
wyrażonej zgody w każdym czasie, a także do złożenia sprzeciwu. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przez przetwarzane przez Administratora przez czas związany z organizacją wydarzenia oraz 
5 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym upłynął termin zobowiązania podatkowego. 

6. Pani / Pana dane  będą udostępniane podwykonawcom wyłącznie do celów księgowo-kadrowych na podstawie odp. 
umowy. 

7. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane nie będą 
przekazywane do Państwa trzeciego. 

8. Jeżeli uzna Pan/Pani, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa ma Pani/Pan prawo 
wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

 
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest  Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych, 

z siedzibą przy ul. Szopienickiej 58, 40-431 Katowice moich danych osobowych w  celu rekrutacji i organizacji wydarzenia pn. 

„Jarmark Na Nikiszu”. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie. 
 

 

* zaznacz właściwą opcję 


