
     Ciechanowski Ośrodek Edukacji 

     Kulturalnej STUDIO  

     ul. 17 Stycznia 56a 

                     06-400 Ciechanów                

                                     tel. 570 809 003  

                                                           e-mail: jarmark@coekstudio.pl 

 

Regulamin Jarmarku Bożonarodzeniowego Ciechanów18-19.12.2021 r. 

 

§ 1 

Cel Jarmarku 

 

1. Kultywowanie tradycji świątecznych, utrwalanie obyczajów, poglądów i wiary, 

przybliżenie kultury tradycyjnej, zainteresowanie mieszkańców i turystów dziedzictwem 

kulturowym naszego regionu, 

2. Promocja regionalnych wyrobów, potraw, przedmiotów użytkowych i artystycznych o 

charakterze bożonarodzeniowym oraz stworzenie przestrzeni dla wytwórców, 

rękodzielników i artystów. 

3. Wspólne kolędowanie, 

4. Propagowanie idei tradycyjnych Świąt Bożego Narodzenia. 

 

§ 2 

Organizator 

 

Organizatorem Jarmarku Bożonarodzeniowego jest Ciechanowski Ośrodek Edukacji 

Kulturalnej „STUDIO”, ul. 17 Stycznia 56a, 06-400 Ciechanów. 

 

§ 3 

Miejsce 

Jarmark Bożonarodzeniowy odbędzie się na Placu Jana Pawła II w Ciechanowie. 

 

§ 4 

Termin i godziny trwania jarmarku 

 

1. Jarmark Bożonarodzeniowy trwa w godzinach: 

a) 18.12.2019 r. - sobota – w godzinach 10.00-20.00 (10 godzin); 

c) 19.12.2019 r. - niedziela – w godzinach 10.00-18.00 (8 godzin). 

2. Powyższe godziny dotyczą osób odwiedzających Jarmark. Wystawcy powinni 

przygotować swoje stoiska w taki sposób i w takim czasie, aby osoby odwiedzające 

Jarmark mogły zapoznać się z ofertą i dokonać transakcji z Wystawcami w podanych 

powyżej godzinach. 
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§ 5 

Grupa docelowa (Wystawcy) 

 

Grupą docelową są twórcy ludowi i rzemieślnicy artystyczni, kupcy oraz osoby 

posiadające w swojej ofercie wyroby związane z kulturą ludową i rękodziełem. 

 

§ 6 

Preferowany asortyment 

 

Preferowanym asortymentem są produkty o charakterze bożonarodzeniowym, wyroby i 

potrawy regionalne oraz tradycyjne rękodzieło. 

 

§ 7 

Zasady udziału 

 

1. Warunkiem udziału w Jarmarku, w charakterze wystawcy, jest dostarczenie lub 

nadesłanie wypełnionej umowy lojalnościowej w jeden ze wskazanych niżej sposobów: 

 a) pocztą na adres organizatora (Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej 

 STUDIO, ul. 17 Stycznia 56a, 06-400 Ciechanów), 

 b) osobiście w sekretariacie COEK STUDIO od poniedziałku do piątku w 

 godzinach 8.00 -16.00; 

 c) e-mailem z dopiskiem w tytule "Jarmark Bożonarodzeniowy" na adres 

 jarmark@coekstudio.pl (tylko w przypadku wypełnionej i zeskanowanej  umowy – 

na skanie umowy powinien znajdować się odręczny podpis  Wystawcy); 

2. Wystawca przydzielony do domku jest zobowiązany prowadzić handel przez 2 dni 

trwania jarmarku (tj. 18-19.12.2021 r.). 

3. Prośby o przydzielenie domku na liczbę dni mniejsza niż 2 wyklucza wystawcę z 

możliwości ubiegania się o domek. 

4. Umowę lojalnościową należy dostarczyć lub nadesłać do dnia 29.11.2021 r. W 

przypadku nadesłania umowy przy pomocy operatora pocztowego liczy się data stempla. 

5. Nadesłanie wypełnionej i podpisanej umowy lojalnościowej jest potwierdzeniem 

wystawcy do chęci uczestnictwa w jarmarku, jednak zgłoszenie nie jest równoznaczne 

z przyjęciem osoby zgłaszającej do uczestnictwa w jarmarku. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania 

przyczyny. O odmowie Organizator poinformuje mailowo, telefonicznie lub listownie 

(stosownie do własnego wyboru) w terminie do dnia 07.12.2021 r. 

7. Wystawcy wybrani przez organizatora do udziału w Jarmarku zostaną o tym 

poinformowani telefonicznie oraz otrzymają drogą elektroniczną lub pocztową umowę 

wiążącą, podpisaną przez organizatora do dnia 01.12.2021 r. 

8. Asortyment sprzedawany na jarmarku musi być zgodny z asortymentem podanym w 

umowie lojalnościowej i zatwierdzony przez organizatora. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru lokalizacji (stoiska – typu domek lub na 

hali) dla wystawcy, a przydzielona lokalizacja jest lokalizacją ostateczną; 
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10. Stoisko przeznaczone jest wyłącznie dla wystawcy, który zawarł umowę z 

organizatorem jarmarku i niedopuszczalne jest współdzielenie stoiska z innym wystawcą. 

11. Wystawca ma obowiązek obsługiwać stoisko w godzinach określonych przez 

organizatora w niniejszym regulaminie. W przypadku, gdyby nie było to możliwe 

Wystawca zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania o tym Organizatora na 

numer wskazany w Umowie Lojalnościowej. 

12. Organizator zapewnia zwolnienie z opłaty handlowej i placowej wszystkich 

wystawców z wyrobami własnymi, małą gastronomią oraz dla posiadaczy Karty Seniora 

(opłata handlowa i placowa jest oddzielną od opłaty organizacyjnej – za domek lub miejsce 

na hali – opłatą). 

 

§ 8 

Opis lokalizacji (stoiska) 

 Domki drewniane o wymiarach 205/205/250 cm, z dostępem do prądu – przydział domku 

obowiązuje na cały czas trwania jarmarku – na Placu Jana Pawła II; 

 

 

 

§ 9 

Opłaty za daną lokalizację (stoisko wybrane przez organizatora) 

 

1. Za domek drewniany wystawca jest zobowiązany uiścić opłatę organizacyjną w 

wysokości 150 zł; 

2. Wystawcy posiadający Kartę Seniora są zwolnieni z wszelkich opłat organizacyjnych – 

karty będą sprawdzane podczas Jarmarku; 

3. Opłatę należy uiścić po otrzymaniu umowy wiążącej – na konto organizatora: 

88 1600 1462 1836 4973 6000 0001 Bank BGŻ PARIBAS lub bezpośrednio w 

sekretariacie COEK STUDIO  w terminie do 07.12.2021 r.; 

5. Za zerwanie warunków umowy – spóźnienie, niestawienie się na stanowisku w 

określonych dniach i godzinach, przedwczesne zamknięcie stanowiska – wystawcę 

obowiązuje kara w wysokości 500 zł; kary będą rozpatrywane indywidualnie. 

 

§ 10 

Zobowiązania Organizatora 

 

1. Organizator zobowiązuje się do: 

a) ubezpieczenia jarmarku; 

b) zapewnienia ochrony Placu Jana Pawła II na cały czas trwania jarmarku (domki wraz z 

asortymentem) 

c) zwolnienia z opłaty handlowej i placowej (jw.); 

d) zapewnienia bezpłatnych punktów sanitarnych; 

e) zapewnienia koszy na śmieci i kontenerów; 

f) promocji Jarmarku; 



g) zapewnienia oprawy muzycznej oraz wizualnej Jarmarku; 

h) zapewnienia miejsca parkingowego w pobliżu stoiska na czas trwania jarmarku 

(dotyczy Placu Jana Pawła II); 

i) pełnienia stałego dyżuru bezpośredniego oraz telefonicznego w dniach trwania jarmarku 

(numer telefonu do Organizatorów wskazany jest w Umowie Lojalnościowej). 

 

§ 11 

Zobowiązania Wystawcy 

 

1. Poprzez podpisanie Umowy Lojalnościowej oraz wyrażenie chęci udziału w Jarmarku 

Wystawca zobowiązuje się do: 

a) respektowania postanowień niniejszego regulaminu; 

b) przygotowania asortymentu zgodnego z tematyką jarmarku; 

c) poniesienia wszelkich kosztów transportu oraz noclegu w ramach jarmarku (Organizator 

nie pokrywa kosztów transportu i noclegu). 

d) Poszanowania stoiska oraz dbania o mienie i dobre imię organizatora - oddania 

stanowiska przydzielonego przez organizatora w stanie takim, w jakim go zastał; 

 

§ 12 

Uwagi końcowe 

 

1. Przekazanie i odbiór domków  

- Przydzielanie domków  nastąpi w dniu 

18.12.2021 r.  (piątek) od godziny 07.00. 

- Odbiór domków nastąpi w dniu 22.12.2019 r. (niedziela) od godziny 16.00. 

 

 

§ 13 

Odwołanie uczestnictwa w jarmarku 

 

1. Wystawca może odwołać udział w jarmarku jedynie przez wysłanie pocztą tradycyjną 

lub elektroniczną pisma na adres jarmark@coekstudio.pl do dnia 07.12.2021 r. 

2. Wystawca może zapewnić zastępstwo, pod warunkiem, że będzie ono spełniało 

warunki regulaminu. Zastępstwo należy zgłosić Organizatorowi do dnia 07.12.2021 

r. 

3. Nie dopuszcza się parkowania pojazdów wystawców przy stanowiskach handlowych w 

godzinach trwania jarmarku; 

4. Wszystkie osoby przebywające na terenie jarmarku (piesi i kierujący pojazdami) mają 

obowiązek stosowania się do znaków drogowych i przepisów ruchu drogowego. 5. W 

szczególności kierujący pojazdami zobowiązani są do przestrzegania ograniczeń prędkości 

i kierunku ruchu pojazdów oraz zobowiązani są zwracać baczną uwagę  na pieszych. 

6. Parkowanie pojazdów może odbywać się w miejscach do tego wyznaczonych przez 

organizatora; 



7. Nie dopuszcza się ustawiania własnych stoisk na Placu Jana Pawła II oraz obowiązuje 

całkowity zakaz przerabiania konstrukcji domków – wbijania gwoździ i wkrętów w 

płaszczyznę dachu, przytwierdzania na stałe do podłoża, ścian itp. 

8. Wystawca nie może emitować żadnej indywidualnej muzyki oraz maketingowych 

sygnałów dźwiękowych, 

9. Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, 

sanitarnych, ochrony środowiska i innych; 

10. Odpowiedzialność prawną za asortyment ponosi wystawca; 

11. Wystawcy zobowiązani są do nadzorowania swoich stanowisk; 

12. W przypadku niestosowania się do ustaleń regulaminu organizator może usunąć 

wystawcę z udziału w jarmarku z natychmiastowym rozwiązaniem umowy; 

13. Likwidacja stanowisk przed ukończeniem jarmarku jest zabroniona (obowiązuje kara 

umowna). Likwidacja stanowiska dopuszczalna jest w przypadku 

14. Egzekwowanie regulaminu powierza się Organizatorowi; 

15. Wszystkie odstępstwa od regulaminu winny być uzgodnione z organizatorem, który 

musi wyrazić na nie pisemną zgodę; 

16. Wszystkie spory mogące wynikać z braku porozumienia rozstrzyga Organizator; 

17. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że w związku z dobrowolnym 

przesłaniem umowy lojalnościowej zawierającej dane osobowe, organizator będzie 

gromadził dane wystawców. Dane osobowe zawarte w formularzu nie będą nigdzie 

przekazywane i służą wyłącznie do celów związanych z działaniem Ciechanowskiego 

Ośrodka Edukacji Kulturalnej STUDIO. 

18. Wystawca wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć jego osoby oraz asortymentu w 

ramach promocji organizatora. 


