REGULAMIN
PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ I PROWADZENIA HANDLU TOWARAMI KOMERCYJNYMI
PODCZAS JARMARKU ŚWIĄTECZNEGO 2018
ORGANIZATOR:


Suwalski Ośrodek Kultury

TERMIN ORGANIZACJI JARMARKU ŚWIĄTECZNEGO:


15-16 grudnia 2018 r. (w godz. 10.00-19.00)

MIEJSCE ORGANIZACJI JARMARKU ŚWIĄTECZNEGO:


1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

plac Marii Konopnickiej w Suwałkach

Powyższy regulamin dotyczy producentów i handlowców oferujących towary nawiązujące do
tradycji Świąt Bożego Narodzenia oraz wytwórców regionalnych artykułów spożywczych.
Zgodnie art. 3. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
a także z art. 14, 17 i 18 Rozporządzenia (WE) nr 178/2002 ustanawiającego ogólne zasady
i wymagania prawa żywnościowego oraz art. 1. Rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych – tylko
żywność bezpieczna dla zdrowia i życia człowieka może znajdować się w obrocie,
a odpowiedzialność za bezpieczeństwo żywności ponoszą przedsiębiorcy produkujący lub
wprowadzający żywność do obrotu. Więcej informacji na stronie internetowej Państwowej
Inspekcji Sanitarnej www.pis.gov.pl
Zgłoszenia wystawców w postaci wypełnionej „KARTY ZGŁOSZENIA WYSTAWCY”
przyjmowane są do 10 grudnia 2018 r. pod adresem: Suwalski Ośrodek Kultury, 16-400
Suwałki, ul. Papieża Jana Pawła II 5 lub na adres poczty elektronicznej:
krzysztof.maslowski@soksuwalki.eu
O przyjęciu oferty decyduje kolejność zgłoszeń. Podmioty, którym Organizator nie będzie
w stanie zapewnić „domków drewnianych” lub namiotów, będą mogły ustawić własne stoiska
handlowe w miejscu przez niego wskazanym.
Organizator po otrzymaniu kart zgłoszeń potwierdzi telefonicznie lub pocztą elektroniczną udział
wystawcy w Jarmarku (jak również wskaże miejsce do prowadzenia handlu) do dnia 12 grudnia
2018 r.
Uczestnik JARMARKU ŚWIĄTECZNEGO zobowiązany jest do utrzymywania estetycznego
świątecznego wyglądu stoiska i zaplecza oraz uprzątnięcia powierzchni po zakończeniu dnia
targowego.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe z powodu złych warunków
atmosferycznych oraz innych zdarzeń losowych (np. kradzieży).
Wystawcy są zwolnieni z opłaty targowej.

Informacji na temat warunków uczestnictwa w Jarmarku Świątecznym
Masłowski – koordynator imprezy tel. 602433644 lub 87 5638536

udziela: Krzysztof

