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REGULAMIN STREFY HANDLOWEJ DNI JAROSŁAWIA 

/1 –3 LIPCA 2022/ 

 

§ 1 

ZASADY OGÓLNE 

1. Organizatorem Strefy Handlowej Dni Jarosławia odbywających się w terminie 1 – 3 lipca 2022 r. 

jest Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu, ul. Rynek 5, 37-500 Jarosław.  

2. Dni Jarosławia odbywają się w Jarosławiu na obszarze starego miasta.  

3. Część handlową Dni Jarosławia stanowi ekspozycja stoisk, których oferta nie obejmuje usług 

gastronomicznych. 

4. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 20 czerwca 2022 r. lub do wyczerpania miejsc. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy akceptacji zgłoszenia uczestnictwa w Strefie 

Handlowej Dni Jarosławia bez podania przyczyny. 

6. Wypełnienie i wysłanie podpisanego Formularza Zgłoszeniowego Wystawcy jest równoznaczne  

z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.  

§ 2 

WARUNKI UDZIAŁU 

1. Warunkiem udziału w Strefie Handlowej Dni Jarosławia jest wyrażenie do dnia 20 czerwca 2022 r. 

woli zawarcia umowy uczestnictwa dostarczając w formie papierowej „Formularz Zgłoszeniowy 

Wystawcy” (Załącznik nr 1 do Regulaminu Strefy Handlowej Dni Jarosławia; PDF do pobrania na 

stronie Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu: www.ckip.jaroslaw.pl, za pomocą jednego z 

następujących trybów: 

 osobiście do Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu, ul. Rynek 5 (parter – Centrum 

Informacji Turystyczno-Kulturalnej),  

 pocztą tradycyjną na adres: Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu, ul. Rynek 5, 37-500 

Jarosław, z dopiskiem na kopercie „Dni Jarosławia 2022” (obowiązuje data wpływu do 

Organizatora),  

 elektronicznie na adres e-mail: kontakt@ckip.jaroslaw.pl 

Formularz dostarczony za pomocą ww. trybów powinien być wypełniony w sposób czytelny i 

kompletny oraz podpisany przez osobę lub osoby umocowane prawnie do reprezentowania 

podmiotu zgłaszającego uczestnictwo. 

2. Potwierdzeniem zawarcia umowy uczestnictwa jest uzyskanie od Organizatora potwierdzenia 

uczestnictwa w formie telefonicznej, pisemnej lub mailowej, wraz z nadanym numerem 

potwierdzenia udziału w Strefie Handlowej Dni Jarosławia. 

3. Potwierdzenie uczestnictwa, o którym mowa w ust. 2 zobowiązuje Wystawcę do wniesienia opłaty 

w wysokości zgodnej z ust. 6 lub ust. 7 na konto: Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu, ul. 

Rynek 5, 37-500 Jarosław, Bank Pekao S.A. I Oddział w Jarosławiu, 97 1240 2571 1111 0010 8809 

7456 z dopiskiem „Dni Jarosławia 2022” oraz numerem potwierdzenia. 

4. Wpłata powinna wpłynąć na konto Organizatora do 7 dni od uzyskania potwierdzenia uczestnictwa, 

jednak nie później niż do 27 czerwca 2022 r.  

5. Niedotrzymanie powyższego terminu skutkuje skreśleniem z listy bez konieczności poinformowania 

przez Organizatora.  

6. Uczestnictwo w Strefie Handlowej Dni Jarosławia wiąże się z uiszczeniem opłaty przez Wystawcę 

w kwocie brutto 300 zł – wystawcy posiadający własne stoisko do 12 m2 

7. Każda wielokrotność stoiska, wiąże się z proporcjonalnym zwielokrotnieniem kosztów 

uczestnictwa. 



Strona 2 z 3 
 

8. Rezygnacja Wystawcy z udziału w Strefie Handlowej Dni Jarosławia możliwa jest w formie 

pisemnej do 7 dni od uzyskania potwierdzenia uczestnictwa, jednak nie później niż do dnia 24 

czerwca 2022 r. Po tym terminie rezygnacja nie skutkuje zwrotem wniesionej opłaty.  

9. Dla Wystawców prowadzących stałą działalność na terenie Gminy Miejskiej Jarosław oraz 

zaproszonych do udziału w Strefie Handlowej Dni Jarosławia przez Organizatora, istnieje 

możliwość zwolnienia z opłaty za uczestnictwo w Strefie Handlowej Dni Jarosławia lub jej części. 

Decyzję o zwolnieniu z opłaty lub jej części podejmuje Organizator. 

 

§ 3 

PRZEPISY ORGANIZACYJNE 

1. Lokalizacja stoiska jest określana przez Organizatora.  

2. Wystawca ma obowiązek przygotować stoisko 02.07 br. najpóźniej do godziny 12.00. 

3. Wystawcy nie mogą dokonywać zamiany miejsc bez zgody Organizatora.  

4. Wystawca zobowiązany jest utrzymywać stoisko w estetycznym i uporządkowanym stanie. Na 

bieżąco usuwać ze stoiska oraz z ciągów komunikacyjnych w jego obrębie, odpady pozostałe po 

montażu/demontażu stoiska oraz jego zaopatrzeniu/wyposażeniu. 

5. Wystawcy, po zakończeniu Dni Jarosławia, zobowiązani są do usunięcia własnej ekspozycji oraz 

przywrócenia zajmowanej powierzchni do pierwotnego stanu. 

6. Wystawca zobowiązany jest do otwarcia stoisk oraz prowadzenia działalności w następujących 

dniach i godzinach:  

02.07 (sobota):  12.00 – 20.00  03.07 (niedziela):  12.00 – 20.00  

7. Organizator dopuszcza możliwość otwarcia stoisk oraz prowadzenia działalności 01.07 br. w 

godzinach 15.00 – 20.00.  

8. Organizator dopuszcza możliwość otwarcia stoisk oraz prowadzenia działalności poza godzinami 

określonymi w ust. 6, jednak z ich uwzględnieniem.  

9. Wystawcy są zobowiązani do sprzedaży wyłącznie asortymentu podanego w Formularzu, 

zaakceptowanym przez Organizatora. 

10.  Organizator zapewnia dostęp do energii elektrycznej. 

11.  Zgodnie z wymaganiami PIH, US, PIP, SANEPIDU, BHP, P.POŻ. itp., Wystawcy są zobowiązani 

do posiadania aktualnych badań, zezwoleń, certyfikatów, wpisów, itd., niezbędnych do prowadzenia 

swojej działalności. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak przedmiotowych 

dokumentów i konsekwencje poniesione przez Wystawcę z tego tytułu. 

 

§ 4 

ZASADY WJAZDU I ZAOPATRZENIA 

1. Wjazd samochodów na teren Strefy Handlowej Dni Jarosławia odbywa się od ulicy Sobieskiego. 

2. Wjazd samochodów na teren Strefy Handlowej Dni Jarosławia dozwolony jest tylko poza godzinami 

określonymi w §3 ust. 6 wyłącznie w celu dokonania zaopatrzenia straganów oraz dostaw towarów 

do punktów handlowych leżących w Strefie Handlowej Dni Jarosławia. 

3. Wyjazd samochodów z terenu Strefy Handlowej Dni Jarosławia musi nastąpić przed godzinami 

otwarcia stoisk. 

4. Na terenie Strefy Handlowej Dni Jarosławia obowiązuje bezwzględny zakaz parkowania pojazdów.  

5. Transport, przeładunek i rozpakowanie, zmontowanie i zdemontowanie, zapakowanie i załadowanie 

towarów oraz innych materiałów jest wykonywane przez Wystawcę na jego koszt i ryzyko.  
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§ 5 

INNE 

1. Wystawca zobowiązany jest posiadać wszelkie wymagane dokumenty uprawniające do prowadzenia 

działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

2. Na terenie Strefy Handlowej Dni Jarosławia 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 odpowiednich atestów. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub ubytki spowodowane przez osoby trzecie, 

z winy poszkodowanego, siłą wyższą (np. działaniem sił przyrody), przerwą w dostawie energii 

elektrycznej i innymi przyczynami losowymi.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody uczestników powstałe w wyniku 

odwołania lub przerwania działania Strefy Handlowej Dni Jarosławia.  


