
Regulamin udziału w 24 Jarmarku Łaskim 2022 

część rzemieślnicza dla wystawców, rzemieślników i kupców 
 
 
 

Zaproszenie do udziału w Jarmarku kierowane jest do wytwórców regionalnych, wytwórców 

wyrobów użytkowych i wytwórców artystycznych przedmiotów sztuki, dawnych wyrobów 

użytkowych, stoisk handlowych o profilu ekologicznym, stoisk z pamiątkami, ozdobami, modą i    

wyposażeniem    średniowiecznym,    drewnianymi    zabawkami    i    innymi    produktami, które 

wyszczególnione są w Regulaminie, adekwatnymi do charakteru imprezy. Do udziału w Jarmarku 

zapraszamy także muzyków i innych artystów, którzy chcieliby budować atmosferę tego wydarzenia. 

 
§ 1 

Postanowienia ogólne 
 

1. Organizatorem 24 Jarmarku Łaskiego jest Łaski Dom Kultury. 

2. Termin imprezy 04 – 05 czerwca 2022 r. 

3. Miejsce imprezy – Łask, plac 11 Listopada oraz teren gminny przy ulicy Zielonej. 

4. Część rzemieślnicza Jarmarku Łaskiego w dniu 04.06.2022 r. odbywa się w godzinach 

11:00 – 23:00. Stanowiska rozkładać można od godziny 7:00 do 10:00. Natomiast 05.06.2022 r. 

część wystawiennicza odbywa się w godzinach 12:00 – 22:30, a stanowiska rozkładać        można od 

godziny 10:00 do 12:00. 

 
 

§ 2 
Rodzaje stoisk 

 
1. Integralną częścią Jarmarku są stoiska handlowe, wystawiennicze, promocyjne, edukacyjne, 

tematycznie związane z programem Jarmarku, który w swej treści nawiązuje do tradycji, 

ekologii, natury. 

2. Na Jarmark przyjmowane są stoiska: 

1. twórców   ludowych   (rękodzieło,   rzeźba,   malarstwo,   wiklina,   itp.), ceramika 

artystyczna, 

2. zabawki drewniane i inne, 

3. kolekcjonerskie – różnego rodzaju, 

4. pamiątki i ozdoby, 



5. galanteria skórzana, 

6. biżuteria, 

7. akcesoria średniowieczne, 

8. wyroby ekologiczne, 

9. eko-kosmetyki, 

10. inny asortyment zatwierdzony przez Organizatora zgodny z charakterem Jarmarku. 

3. Na Jarmark rękodzielniczy nie będą przyjmowane stoiska: z żywnością, alkoholem, chemią 

(proszki, art. czyszczące, itp.), sprzętem AGD, z odzieżą współczesną, obuwiem, stoiska 

z materiałami promocyjnymi nie związanymi z charakterem Jarmarku. 

4. Organizator    ma    prawo    odmówić    zgody    na    wystawienie    stoiska,    jeśli    uzna, że 

nie pasuje ono do charakteru Jarmarku. 

5. Preferowana lokalizacja wystawiennicza zależna jest od rodzaju i typu stoiska. 
 
 

§ 3 
Zgłoszenie stoiska 

 
1. Każdy     podmiot,      przedsiębiorca,      osoba      fizyczna      zainteresowane      udziałem 

w części rzemieślniczej Jarmarku Łaskiego zobowiązane są do wypełnienia Formularza 

Zgłoszeniowego dołączonego do regulaminu. 

2. Część rzemieślnicza Jarmarku Łaskiego będzie odbywała się zarówno 04.06.2022 r. jak 

i 05.06.2022 r. W karcie zgłoszenia wystawca wybiera, w które dni będzie brał udział                      w 

Jarmarku Łaskim, oraz zaznacza, w których możliwych do wyboru porach dnia będzie 

kończył uczestniczenie w Jarmarku w danym dniu, a mianowicie do 16:00, czy po 20:00. 

3. Za stoiska rzemieślnicze obowiązuje zryczałtowana opłata za promocję wystawcy podczas 

Jarmarku Łaskiego w kwocie 60,00 zł za jeden dzień dla stoiska do 3 metrów szerokości. 

W przypadku stoiska szerszego, każdy dodatkowy metr szerokości to dodatkowe 60,00 zł. 

4. Dla stanowisk rzemieślniczych Organizator nie zapewnia przyłącza prądowego. 

5. Opłatę należy wnieść na konto: 
 

49 1240 3174 1111 0011 0010 0089 

Łaski Domu Kultury 

98-100 Łask ul. Narutowicza 11 

z dopiskiem „Jarmark Łaski opłata za promocję stoiska nazwa firmy”. 

6. Formularz Zgłoszeniowy z potwierdzeniem dokonania wpłaty należy przekazać mailowo 

(podpisany)    na    adres:    jarmark@laskidomkultury.com.pl,     osobiście     lub     pocztą na 

adres Łaskiego Domu Kultury: 98-100 Łask, ul. Narutowicza 11; lub najpóźniej do dnia 

09.05.2022 r. 

mailto:jarmark@laskidomkultury.com.pl


7. W ramach opłaty Organizator zapewnia podjęcie działań promocyjnych, poprzez 

umieszczenie nazwy wystawcy w materiałach reklamowych Jarmarku w folderze. 

Niewniesienie opłaty jest jednoznaczne z odrzuceniem zgłoszenia. 

8. Jednostki   gminne, lokalne stowarzyszenia i   sołectwa podlegają zwolnieniu   z opłaty za 

stoisko do 3 metrów szerokości frontu (w obrębie powiatu łaskiego). W przypadku większych 

stoisk zwolnienie to nie obowiązuje. 

9. Wszelkie inne zwolnienia z opłat związane z rodzajem stoiska, związane ze sponsoringiem, 

z udostępnieniem własnego sprzętu, ze wzajemnymi zobowiązaniami, ustalane są 

indywidualnie z Organizatorem. 

10. Zgłoszenie uczestnictwa upoważnia Organizatora do wystawienia faktury (podatnik 

zwolniony od podatku na postawie art. 113 ust.1 o VAT), jeśli wszystkie wymagane dane 

do wystawienia faktury znajdą się w formularzu zgłoszenia. 

11. O potrzebie wystawienia faktury (podatnik zwolniony od podatku na postawie art. 113 

ust.1 o VAT) Wystawca informuje Organizatora zaznaczając tę opcję na karcie zgłoszenia. 

12. Rezygnacji z udziału w Jarmarku można dokonać do dnia 09.05.2022 r., po tym terminie 

Organizator jest zwolniony z obowiązku zwrotu wniesionej opłaty. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w Jarmarku 

i zwrotu wniesionej opłaty. 

14. Osobom, które nie złożyły zgłoszenia w terminie wspomnianym w pkt. 6 nie będą 

udostępniane miejsca wystawiennicze. 

15. Warunkiem udziału w Jarmarku jest przekazanie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego 

oraz potwierdzenia uregulowania opłat, o których mowa w pkt. 3, do dnia 09.05.2022 r. 

16. Zgłoszenie i przyjęcie do udziału w Jarmarku jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

Regulaminu. 

17. Ilość miejsc jest ograniczona, o przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. 
 
 

§ 4 

Sprawy porządkowe 

1. Stoiska można rozstawić tylko na wskazanym przez Organizatora miejscu. 

2. O miejscu wystawienia stoiska decydują Organizatorzy, o czym informują wystawców 

do 31.05.2020 r. drogą mailową. 

3. Organizator nie zapewnia namiotów, stołów, krzeseł ani innych materiałów potrzebnych 

do prowadzenia działalności. Wszystkie materiały Wystawca organizuje we własnym zakresie. 

4. Wystawca może zająć tylko tyle miejsca, ile dokładnie zgłosił na formularzu zgłoszenia. 

5. Stoiska należy rozkładać w czasie wspomnianym w § 1 pkt. 4, natomiast opuścić stanowisko 



można w wyznaczonych porach dnia, które Wystawca zadeklarował w karcie zgłoszenia. 

Pozwoli to na zachowanie porządku organizacyjnego części wystawienniczej, jak również 

zapewni bezpieczeństwo uczestników. Nie zastosowanie się do tej części regulaminu, może 

skutkować brakiem możliwości uczestniczenia w Jarmarku w kolejnych latach. 

6. Organizatorzy nie zapewniają dostępu do energii elektrycznej. 
 
 

§ 5 

Wystawca, handlowiec ma prawo do: 

1. prowadzenia działalności handlowej w określonym przez Organizatora miejscu i godzinach 

trwania Jarmarku, 

2. reklamowania swojej działalności wewnątrz stoiska, o ile nie zakłóca to porządku Jarmarku, 

3. informacji i pomocy ze strony Organizatora. 
 
 

§ 6 

Wystawca, handlowiec ma obowiązek: 

1. posiadania         przy         sobie         właściwych         dokumentów         upoważniających do 

prowadzenia działalności,   jak   i   dokumenty   związane   ze   sprzedażą   produktów, tj. 

zezwolenia, koncesje, licencje. W dniu imprezy możliwe są kontrole urzędu skarbowego oraz 

sanepidu, 

2. utrzymania porządku na stoisku oraz w jego bezpośrednim otoczeniu i pozostawienia 

porządku po zakończeniu działalności na Jarmarku, 

3. przebywania lub pozostawienia osoby odpowiedzialnej na stoisku w godzinach trwania 

Jarmarku, 

4. przestrzegania obowiązujących przepisów regulujących sprzedaż oferowanych produktów. 

5. przestrzegania przepisów p.poż, sanitarnych itp. 

6. Każdy winien ubezpieczyć swoją działalność, w tym posiadane mienie we własnym zakresie. 
 
 

§ 7 

Zabrania się: 

1. wystawiania na stoisku innego asortymentu niż zgłoszony w formularzu zgłoszenia, 

2. zajmowania większej powierzchni niż określona w formularzu zgłoszenia, 

3. prowadzenia działalności na terenie Jarmarku naruszającej porządek i spokój publiczny, dobre 

obyczaje i uczucia religijne, 

4. udostępniania stoiska handlowego lub przydzielonego miejsca osobom trzecim bez zgody 



Organizatora, 

5. używania otwartego ognia, 

6. sprzedaży podróbek produktów oraz produktów, na które handlujący nie posiada zezwoleń, 

7. sprzedaży narkotyków, środków psychotropowych, dopalaczy oraz produktów 

pirotechnicznych oraz wszelkich innych prawnie zakazanych. 

 
 

§ 8 

1. Nie dopuszcza się parkowania pojazdów przy stanowiskach handlowych. Pojazdy należy 

parkować w wyznaczonych do tego miejscach wskazanych przez Organizatorów. 

 
 

§ 9 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: 

− produkty przechowywane na stoisku handlowym, 

− eksponaty wystawione na stoisku, 

− za szkody powstałe na osobie (a także osób współpracujących) lub mieniu uczestnika 

Jarmarku spowodowane kradzieżą oraz zdarzeniami losowymi, takimi jak wichura, deszcze, 

ogień, eksplozje, zalanie wodą. 

 
 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. Wystawcy i wszyscy uczestnicy Jarmarku zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu. 

2. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu stanowi podstawę do żądania opuszczenia 

Jarmarku. 

3. Podczas trwania Jarmarku w sprawach organizacyjnych i porządkowych decyzje podejmuje 

Organizator Jarmarku. 

4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie, zastosowanie mają 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

5. Informacje, uwagi, wnioski kierować na adres mailowy: 

jarmark@laskidomkultury.com.pl 

bądź telefonicznie 

Michał Jędrasik,  tel. 725 313 481

mailto:jarmark@laskidomkultury.com.pl


24 Jarmark Łaski 

Karta zgłoszenia 
część rzemieślnicza 

 
 
 

Imię Nazwisko/Pełne dane firmy/NIP: 
 

………………………………….……………………………………………………………. 

………………………………….……………………………………………………………. 
 

Asortyment/Opis stoiska: 
 

………………………………….……………………………………………………………. 

………………………………….……………………………………………………………. 
 

Dane kontaktowe: 
mail telefon: 

………………………………….……………………………………………………………. 
 

Rozmiar stoiska w metrach bieżących (szerokość frontu x głębokość stoiska): 
 

………………………………….……………………………………………………………. 
 

Dzień wystawienniczy: 
(proszę zaznaczyć odpowiednią datę) 

 
 

04.06.2022 05.06.2022 
 

do 16:00 po 20:00 do 16:00 po 20:00 
 

………………………………….……………………………………………………………. 
 
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem 24 Jarmarku Łaskiego - część rzemieślnicza dla 
wystawców, rzemieślników i kupców. 

 
 
 
 
 

Podpis/Pieczęć firmowa 
 
 
 
 

Upoważniam Łaski Dom Kultury do wystawienia Faktury (podatnik zwolniony od podatku 
na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT) wg cennika zamieszczonego w Regulaminie. 


