
REGULAMIN OTWOCKIEGO KIDI JARMARKU  
I Czas trwania i miejsce  
1. Sprzedaż rzeczy używanych i nowych, odzieży, zabawek, książek akcesoriów przez 
pełnoletnie osoby prywatne oraz firmy w trakcie OTWOCKIEGO KIDI JARMARKU 
odbędzie się w dniu 31 maja 2014 r. , Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Andriolliego  
 
 
II Organizacja stoisk, warunki uczestnictwa  
 
1. Organizatorem OTWOCKIEGO KIDI JARMARKU jest firma PPH Geo-Land Consulting 
International Sp. z o.o., ul. Potockich 76b, 04-534 Warszawa (adres do korespondencji 
ul. Szachowa 1 lok. 862, 04-894 Warszawa), NIP: 952-00-03-245 
 
2. Warunkiem zostania Uczestnikiem – Sprzedawcą podczas OTWOCKIEGO KIDI 
JARMARKU jest:  
- zapoznanie się z regulaminem i podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z nim, wraz 
z podaniem przewidywanej powierzchni stoiska; 
- wypełnienie formularza zgłoszeniowego; 
- wpłacenie opłaty za stoisko do dnia 29 maja 2014 r. 
 
3. Opłata za stoisko będzie pobierana zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. 
 
4. Zakaz wstępu na teren imprezy dotyczy: osób wnoszących środki odurzające, napoje 
alkoholowe, substancje psychotropowe, broń, wyroby pirotechniczne lub wybuchowe, 
ewentualnie inne niebezpieczne przedmioty lub narzędzia, a także osób wnoszących 
przedmioty uniemożliwiające identyfikacje np. kominiarki; osób zachowujących się 
agresywnie.  
 
5. Osoby obecne na terenie imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń 
porządkowych organizatora i służb porządkowych.  
 
6. Zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w stan faktyczny pomieszczeń i infrastruktury (np. 
przyklejania i przytwierdzania za pomocą kleju i taśmy czegokolwiek do podłogi i ścian). 
 
7. Za małoletnich odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie, bądź rodzice.  
 
8. Przedmiotem sprzedaży na OTWOCKIM KIDI JARMARKU są ubrania dziecięce, buty, 
zabawki, gry, książki dziecięce, inne akcesoria dziecięce (łóżeczka, wózki, huśtawki, 
bujaki, foteliki, meble i inne). Rzeczy wielkogabarytowe można eksponować w postaci 
zdjęć.  
 
9. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w 
jarmarku bez podania przyczyny.  
 
10. Zgłoszenia do udziału w OTWOCKIM KIDI JARMARKU przyjmowane będą do 27 
MAJA 2014 R.  
 
11. Organizator potwierdzi przyjęcie zgłoszenia Uczestnika w OTWOCKIM KIDI 
JARMARKU do 30 maja 2014 r., telefonicznie lub mailowo. 
 



12. Uczestnik OTWOCKIEGO KIDI JARMARKU może zgłosić organizatorowi rezygnację 
z uczestnictwa z wydarzenia do 3 dni przed datą wydarzenia (27 maja do g. 18.00). 
Rezygnacja po tym terminie powoduje brak możliwości zwrotu opłaty za stoisko. 
 
 
13. Po zakończeniu działalności stoiska Uczestnik zobowiązany jest do posprzątania 
odpadów w jego obrębie. Odpady muszą być wyrzucane wyłącznie do przeznaczonych 
do tego pojemników.  
 
14. Uczestnicy imprezy zorganizują swoje stanowiska w miejscu wyznaczonym przez 
Organizatora, z prawem do zajęcia powierzchni wykazanej w zgłoszeniu.  
 
15. Organizator ma prawo do wyłączenia ze stoiska artykułu, który według organizatora 
jest niezgodny z charakterem OTWOCKIEGO KIDI JARMARKU.  
 
16. Wystawca we własnym zakresie przygotowuje miejsce ekspozycji sprzedawanych 
rzeczy tj.  stolik, krzesło itp. 
 
III Ubezpieczenia  
 
1. Organizator nie ponosi w stosunku do Uczestników odpowiedzialności za uszkodzenia 
wystawianych przedmiotów przed, po i w trakcie trwania OTWOCKIEGO KIDI 
JARMARKU.  
 
2. Organizator nie odpowiada w stosunku do Uczestników za szkody spowodowane 
kradzieżą, wandalizmem, działaniem sił przyrody i innymi przyczynami losowymi.  
 
IV Postanowienia końcowe  
 
1. Ilość miejsc ekspozycyjnych jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.  
 
2. W przypadku nie stosowania się Uczestnika do postanowień regulaminu, organizator 
może zdecydować o wykluczeniu Uczestnika - Wystawcę z OTWOCKIEGO KIDI 
JARMARKU.  


