
 

 

REGULAMIN 

BYTOWSKI JARMARK WIELKANOCNY 

Bytów, 2 kwietnia 2023 roku 

 

§ 1. 

 1. Jarmark Wielkanocny w Bytowie, zwany dalej „Jarmarkiem” jest imprezą kulturalno - 

wystawienniczo – handlową.  

2. Organizatorem Jarmarku jest Gmina Bytów reprezentowana przez kierownika Wydziału 

Rozwoju Lokalnego i Promocji.  

3. Ze względu na promocyjny dla Gminy charakter bytowskiego Jarmarku Wielkanocnego 

udział w nim dla wystawców jest bezpłatny.  

§ 2. 

Jarmark jest organizowany w dniu 2 kwietnia 2023 roku na placu Kard. Stefana Wyszyńskiego 

(rynek miejski) w Bytowie, w godzinach 9:00-14:00. 

§ 3. 

1. Osoba, bądź firma chcąca wystawiać swoje produkty, zobowiązana jest do przesłania 

wypełnionej Karty Zgłoszenia Wystawcy dostępnej na stronie internetowej Gminy Bytów, pod 

adresem www.bytow.com.pl   

2. Kartę należy przesłać najpóźniej do dnia 30 marca 2023 roku do godz. 15.00: pocztą 

(decyduje data wpływu), drogą mailową (podpisany skan/zdjęcie) na adres: 

promocja@bytow.com.pl, bądź dostarczyć osobiście do siedziby Urzędu Miejskiego  

w Bytowie. 

3. O możliwości wystawienia danego stoiska decyduje Organizator Jarmarku, który zastrzega 

sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny oraz w razie braku 

miejsca na terenie przeznaczonym na organizację Jarmarku.  

4. Wystawca zostanie przez Organizatora powiadomiony e-mailowo lub telefonicznie  

o przyjęciu zgłoszenia oraz zakwalifikowaniu się do udziału w Jarmarku.  

5. Preferowane będą stoiska z asortymentem artykułów o charakterze wielkanocnym lub innym  

zaakceptowanym przez Organizatora.  

6. Organizator zapewnia 8 namiotów, które będą udostępniane wystawcom bezpłatnie.  

http://www.bytow.com.pl/
mailto:promocja@bytow.com.pl


 

7. Ilość miejsc w bezpłatnie użyczanych namiotach ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

W momencie wyczerpania puli miejsc przyjmowane będą tylko zgłoszenia wystawców, którzy 

posiadają własny namiot. 

8. Uczestnicy Jarmarku Wielkanocnego zorganizują swoje stanowiska w miejscu 

wyznaczonym przez Organizatora.  

9. Dopuszcza się sprzedaż asortymentu z własnego stoiska przygotowanego przez Wystawcę. 

W takim przypadku musi zostać ono zaakceptowane przez Organizatora.  

§ 4. 

Wystawcy zabrania się:  

1. prowadzenia działalności na terenie Jarmarku, naruszającej dobre obyczaje, godność  

i uczucia religijne,  

2. udostępniania miejsca w namiocie osobom trzecim,  

3. obudowywania i plakatowania powierzchni namiotu,  

4. używania w namiocie grzejników elektrycznych i otwartego ognia,  

5. sprzedaży podróbek produktów oraz produktów, na które Wystawca nie posiada licencji.  

§ 5. 

1. Wszelkie kwestie związane ze sprzedażą produktów, tj. zezwolenia, podatki, koncesje, 

licencje, ubezpieczenia i inne leżą w gestii Wystawcy.  

2. Wystawcy oferujący artykuły spożywcze muszą spełniać wymogi określone w stosownych 

przepisach sanitarno – epidemiologicznych.  

 

§ 6. 

Wystawca jest zobligowany do:  

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

Jarmarku,  

2. utrzymywania porządku wewnątrz namiotu oraz wokół niego w trakcie korzystania,  

3. przekazania Organizatorowi namiotu w takim stanie, jakim został mu on udostępniony,  

tj. wysprzątany i oczyszczony z wszelkich dekoracji naniesionych przez siebie,  

4. pokrycia kosztów naprawy lub zakupu uszkodzonych lub zaginionych elementów namiotu,  

5. ubezpieczenia działalności na własny koszt i ryzyko.  

§ 7. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:  

1. towar wystawiony na stoisku,  



 

2. za uszkodzenia powstałe na osobie lub mieniu Wystawcy przed, po i w trakcie trwania 

Jarmarku,  

3. za szkody spowodowane kradzieżą, ogniem, wichurą, deszczem, zamieciami śnieżnymi, 

eksplozją, zalaniem wodą, przerwą w dostawie lub przepięciem prądu i innymi przyczynami 

losowymi.  

§ 8. 

1. Nie dopuszcza się parkowania pojazdów Wystawców przy stanowiskach handlowych,  

za wyjątkiem czasu przeznaczonego na wyładunek i załadunek towaru.  

2. Właściciele pojazdów są zobowiązani do zabrania ich z płyty głównej rynku niezwłocznie 

po wyładunku towaru, jednak nie później niż do godziny 9:00.  

3. Organizator nie zapewnia miejsc parkingowych dla Wystawców na czas trwania Jarmarku 

Wielkanocnego. Parkowanie w obrębie Strefy Płatnego Parkowania w soboty oraz niedziele 

jest bezpłatne. 

§ 9. 

1. Uczestnicy Jarmarku są zobowiązani do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu 

oraz poleceń porządkowych obsługi Jarmarku.  

2. Potwierdzeniem przyjęcia zasad regulaminu jest złożenie podpisu na KARCIE 

ZGŁOSZENIA WYSTAWCY.  

 

§ 10. 

Podczas trwania Jarmarku w sprawach organizacyjnych i porządkowych decydują polecenia  

i rozstrzygnięcia Organizatora Jarmarku.  

 

§ 11. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub straty towaru, a także wypadki 

losowe uczestników Jarmarku zaistniałe podczas jego trwania. 

Ryszard Sylka 

Burmistrz Bytowa 


