REGULAMIN JARMARKU ETNOGRAFICZNEGO 2021
ORGANIZOWANEGO PRZY ODDZIALE ETNOGRAFII MNG.
1. Jarmark Etnograficzny, zwany w dalszej części Regulaminu „Jarmarkiem”, będzie
odbywał się w terminie 15 maja – 19 września 2021 roku.
2. Jarmark jest imprezą handlową dla wytwórców regionalnych wyrobów i przedmiotów
użytkowych, artystycznych i naturalnych artykułów spożywczych.
3. Organizatorem Jarmarku jest Muzeum Narodowego w Gdańsku. Osobą odpowiedzialną
za organizację Jarmarku jest pracownik Oddziału Etnografii Muzeum Narodowego w
Gdańsku wyznaczony przez Kuratora Oddziału.
4. Zainteresowanym jest osoba starająca się o udział w Jarmarku jako uczestnik, która z
chwilą uzgodnienia warunków udziału z Organizatorem w trybie pkt. 8 i 9 zmienia
status na Uczestnika Jarmarku.
5. Miejscem odbywania się Jarmarku jest teren przylegający do Oddziału Etnografii
Muzeum Narodowego w Gdańsku przy ulicy Cystersów 19. Jarmark jest organizowany
codziennie w dniach 15 maja – 19 września 2021 roku w godzinach 10-17.
6. Miejsce do handlowania, wraz z lokalizacją punktu handlowego, wskazuje osoba
odpowiedzialna za organizację Jarmarku.
7. Dostęp do energii elektrycznej możliwy jest warunkowo (w miarę posiadanej rezerwy
mocy KWh)
8. Warunkiem uzyskania statusu Uczestnika Jarmarku jest wypełnienie karty uczestnictwa
przez zgłaszającego się zainteresowanego, a następnie zaakceptowanie tej karty przez
Organizatora, wzór Karty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
9. Organizator ma prawo wyboru zainteresowanego, odmowy wyboru zainteresowanego
lub prawo wyboru części jego zgłoszenia (np. co do asortymentu) bez podawania
uzasadnienia stanowiska.
10. Podczas Jarmarku dopuszcza się handel artykułami różnymi zarówno rękodzielniczymi
jak i spożywczymi, przy czym artykuły spożywcze powinny spełniać wymogi sanitarne.
11. Kwestie natury formalnoprawnej związane ze sprzedażą produktów, tj. zezwolenia,
koncesje, licencje, podatki leżą wyłącznie po stronie Uczestnika Jarmarku. Osoby
sprzedające żywność muszą posiadać aktualną książeczkę zdrowia lub zaświadczenie
do celów sanitarno-epidemiologicznych.
12. Handel odbywa się wyłącznie w miejscach wyznaczonych i udostępnionych przez
Organizatora.
13. Nie dopuszcza się handlu towarami, które stanowić mogą zagrożenie dla zdrowia i
życia.
14. Wystawcy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ppoż., sanitarnych, ochrony
środowiska i innych, a także mieć na uwadze ograniczenia wynikające z charakteru
otoczenia wydarzenia - Archikatedra Oliwska oraz Park Oliwski.
15. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania reżimu sanitarnego w czasie trwania
epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 obowiązującego w Oddziale Etnografii Muzeum
Narodowego w Gdańsku i aktualnych zasad i ograniczeń związanych z koronawirusem
znajdujących się na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-iograniczenia.
16. Uczestnik ma obowiązek zastosować się do wytycznych Organizatora dotyczących
estetyki stoiska.

17. Za bieżące utrzymanie porządku i czystości stoiska odpowiada Uczestnik. Po
zakończeniu wydarzenia Wystawca zobowiązuje się do oddania stoiska
wystawienniczego w stanie takim samym, jak przed jego udostępnieniem. W przypadku
stwierdzenia zniszczeń, Organizator jest uprawniony do nałożenia kary pieniężnej w
wysokości równowartości wyrządzonej szkody.
18. Muzeum Narodowe w Gdańsku Oddział Etnografii od Uczestników pobiera opłatę w
wysokości 20 zł brutto za 1 stoisko w weekendy i dni świąteczne. W dni powszednie
opłata nie jest pobierana. Członkowie Stowarzyszenia Twórców Ludowych zwolnieni
są z opłat.
19. Opłatę za stoisko uiszczać należy u osoby wyznaczonej przez Kuratora Oddziału
Etnografii MNG.
20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na stoisku
zajmowanym przez Uczestnika.
21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobach spowodowane przez
Uczestnika jak również za ewentualne wypadki osób i uszkodzenia towaru przed, po i
w czasie trwania Jarmarku.
22. Organizator zastrzega sobie prawo czasowego wyłączenia z działalności stoiska
Uczestnika bez podawania uzasadnienia.
23. Kwestie sporne wynikające z uczestnictwa z Jarmarku rozstrzyga wyłącznie
Organizator.

