
 

VII Jarmark Krajeński  

DNI WIĘCBORKA 2019 – 11.08.2019r. 

REGULAMIN 

  
1. Jarmark Krajeński odbędzie się w dniu 11 Sierpnia 2019 roku, na Targowisku Miejskim 

w Więcborku, w ramach obchodów Dni Więcborka 2019.  

2. Jarmark rozpoczyna się o godz. 1500 i kończy o godz. 2100  

3. Celem Jarmarku Krajeńskiego jest: 

 odtworzenie klimatu dawnych jarmarków, przybliżenie kultury tradycyjnej i dawnego 

rzemiosła oraz zainteresowanie mieszkańców dziedzictwem kulturowym naszego 

regionu 

 prezentowanie różnych form aktywności twórczej i artystycznej 

 propagowanie wśród odwiedzających nowych form rozwoju zainteresowań  

 prezentacja różnych technik rękodzielniczych  

 możliwość poznania technik artystycznych  

 ułatwienie dostępu do materiałów i narzędzi potrzebnych do twórczości. 

4. W Jarmarku mogą wziąć udział wszyscy, którzy spełnią następujące warunki: 

 na stoiskach wystawców mogą znajdować się wyroby spożywcze, wyroby artystyczne, 

wyroby związane z kulturą ludową i rękodzielnictwem. 

 wystawcy chcący wziąć udział w Jarmarku muszą wcześniej potwierdzić swoją 

obecność, składając kartę zgłoszenia: 

mailem: mgokwiecbork@poczta.onet.pl  

pocztą lub osobiście pod adres: Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku, ul. 

Pocztowa 2, 89-410 Więcbork 

5. Ilość miejsc dla Wystawców jest ograniczona 

6. Organizator udostępnia miejsca przeznaczone do ustawienia własnych stoisk przez 

wystawców (krzesła i stoliki zapewnia Organizator w ograniczonej ilości, regały 

wystawowe, sztalugi itp. zapewniają sobie wystawcy we własnym zakresie) 

7. Organizator wyraża zgodę na wjazd samochodami na Targowisku Miejskie w celu 

wyładowania wystawianych przedmiotów w godzinach 1300 – 1500,  a także późniejszego 

spakowania po zakończeniu imprezy w godz. 2000 - 2100.   

8. Wystawcy zobowiązani są do dbania o czystość i pozytywny wizerunek swoich stoisk 

(kontenery na śmieci zostaną podstawione przez organizatora).   

9. Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów p.poż, sanitarnych, ochrony 

środowiska i innych. 

10. Odpowiedzialność prawną za eksponowane dzieła ponosi Wystawca. 

11. Wystawcy zobowiązani są do nadzorowania swoich stanowisk. 

12. Przygotowanie stoiska przez Wystawcę powinno być zakończone do godziny 1445. 

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towarów przed, po i w trakcie 

Jarmarku. 

14. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, ogniem wichurą, 

uderzeniem pioruna, eksplozją, zalaniem wodą, przerwą w dostawie prądu, wody i innymi 

przyczynami losowymi. 

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za towary i urządzenia stoisk, nie chroni ich 

przed zniszczeniem i utratą. Wystawcy ubezpieczają się we własnym zakresie i na własny 

koszt. 
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