
 

 

 
Regulamin Tradycyjnego Kiermaszu Rękodzieła Artystycznego  

w Miasteczku Galicyjskim 
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Tradycyjny Kiermasz Rękodzieła Artystycznego w Miasteczku Galicyjskim zwany dalej „Kiermaszem”, 
organizowany jest w dniu 1-5 maja 2019 r. w godzinach 10:00 – 18:00 w Miasteczku Galicyjskim  
(ul. Lwowska 226, 33-300 Nowy Sącz) przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu. 

2. W trakcie Kiermaszu preferowana będzie sprzedaż tradycyjnych wyrobów regionalnych, rękodzieła 
ludowego, ręcznie wykonanej biżuterii, ceramiki, tekstyliów, haftów, pamiątek, itp.. 

3. Celem Kiermaszu jest: 

 podtrzymywanie oraz upowszechnianie tradycji i zwyczajów jarmarcznych wśród lokalnej 
społeczności, 

 promowanie produktów lokalnych, propagowanie i ukazanie dorobku artystycznego lokalnych 
wytwórców, przedsiębiorców, działających na terenie województwa małopolskiego oraz twórczości 
osób zajmujących się rękodziełem. 

 
WARUNKI UCZESTNICTWA 

4. Osoba, bądź firma chcąca wystawić swoje produkty, zobowiązana jest do 

 dostarczenia osobiście, wysłanie pocztą (adres, patrz pkt.1 Regulaminu) lub  e-mail’em 
(miasteczko@muzeum.sacz.pl), wypełnionej i podpisanej Karty Zgłoszenia oraz podpisanego 
Regulaminu do dnia 26.04.2019 r. (do godz. 15.00) do kasy Miasteczka Galicyjskiego  
(ul. Lwowska 226, 33-300 Nowy Sącz), 

 uiszczenia opłaty akredytacyjnej, w wysokości: 50,00 zł brutto za stoisko do dnia 26.04.2018 r. 
Odpłatność będzie uiszczana w punkcie kasowym Miasteczka Galicyjskiego lub przelewem na 
rachunek Muzeum (Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, nr konta bankowego: 40 1500 1559 1215 
5000 8864 0000) do dnia 25.04.2018 r. 

 
ZOBOWIĄZANIA ORGANIZATORA 

5. Organizator Kiermaszu zapewnia zgłoszonym Wystawcom stanowisko wystawiennicze, które przekaże 
Wystawcom w dniu rozpoczęcia Kiermaszu tj. w 1 maja br. od godz. 9.00. 

6. Rozmieszczenie i przydział stoisk należy do Organizatora. Przydział stoiska nie podlega negocjacji. 
7. Na stronie internetowej www.muzeum.sacz.pl będą zamieszczane wszelkie informacje dla wystawców 

i uczestników Kiermaszu.  
 

ZOBOWIĄZANIA WYSTAWCY 
8. Wystawca odpowiada za szkody wyrządzone w czasie trwania imprezy na udostępnionym mu przez 

Organizatora stoisku i zobowiązuje się do ich naprawienia lub pokrycia kosztów naprawy. Zabrania się 
udostępniania stoiska osobom trzecim. 

9. Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan i jakość oferowanego towaru.  
10. Wystawca jest zobligowany do: 

 przygotowania stoiska do godz. 10.00, 

 otwarcia stoiska w godzinach 10.00 – 18:00, 

 demontaż stoiska nie może nastąpić przed godziną 18:00. 
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
11. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany w powyższym Regulaminie, informacje  

o ewentualnych zmianach będą zamieszczane na stronie www.muzeum.sacz.pl.  
12. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu, miejsca lub odwołania Kiermaszu 

Wielkanocnego bez podania przyczyny. 
 
 
 

…………………………………………………………………………………… 
Podpis osoby zgłaszającej się jako Wystawca 

Podpis jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu 
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