
 

 

 
Regulamin Wirtualnego Jarmarku Bożonarodzeniowego  

w Miasteczku Galicyjskim 
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Wirtualny Jarmark Bożonarodzeniowy w Miasteczku Galicyjskim, zwany dalej „Jarmarkiem”, 
organizowany jest w dniach 27 listopada do 31 grudnia 2020 r. na facebookowej stronie 
Miasteczka Galicyjskiego „Jarmarki Galicyjskie” zwanej dalej „Stroną” oraz facebookowej 
grupie wystawców „Wirtualny Jarmark Bożonarodzeniowy” zwanej dalej „Grupą”. 

2. Organizatorem Jarmarku jest Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu zwane dalej „Muzeum”.  
3. W trakcie Jarmarku preferowana będzie sprzedaż produktów o charakterze okazjonalnym 

oraz świątecznym, takich jak: artykuły przemysłowe: m.in. ceramika artystyczna, zabawki, 
artykuły świąteczne (w tym m.in.: ozdoby choinkowe, stroiki, choinki), wyroby regionalne, 
pamiątki, kartki świąteczne, ozdoby, rękodzieło, kosmetyki, galanteria skórzana, biżuteria, 
wyroby własne, itp. artykuły spożywcze: m.in. wyroby regionalne, wypieki świąteczne, 
pieczywo, słodycze, miody, itp. 

4. Celem Jarmarku jest: 

 podtrzymywanie oraz upowszechnianie tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych  
w przestrzeni wirtualnej, 

 promowanie produktów lokalnych, propagowanie i ukazanie dorobku artystycznego  
i kulinarnego wytwórców, przedsiębiorców oraz twórczości osób zajmujących się 
rękodziełem 

 promowanie oferty kulturalnej Muzeum, przestrzeni muzealnej oraz pobudzanie 
zainteresowania odbiorców działalnością nowosądeckiego Muzeum. 

 
WARUNKI UCZESTNICTWA 

5. Osoba, bądź firma, która chce otrzymać status członka Grupy wystawców oraz wystawić 
swoje produkty online w ramach Grupy zobowiązana jest do wypełnienia poniższych 
warunków: 

  wysłania pocztą (adres, patrz pkt.1 Regulaminu) lub  e-mail’em 
(miasteczko@muzeum.sacz.pl), wypełnionej i podpisanej Karty Zgłoszenia oraz 
podpisanego Regulaminu; 

 uiszczenia opłaty za uczestnictwo w Jarmarku, w wysokości: 10,00 zł brutto na rachunek 
bankowy Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu nr 40 1500 1559 1215 5000 8864 0000. 
Opłata za uczestnictwo w Jarmarku obejmuje usługę związaną z promocją wystawcy na 
Grupie oraz Stronie Jarmarki Galicyjskie.  

6. Warunkiem przyjęcia do Grupy wystawców będzie weryfikacja oferty handlowej wystawcy 
(na podstawie nadesłanej karty zgłoszenia). 

7. Muzeum zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru przesłanych informacji do publikacji 
na Stronie Jarmarki Galicyjskie.  

8. Przystąpienie do Grupy jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 
 
ZOBOWIĄZANIA ORGANIZATORA 

9. Muzeum poinformuje o przyjęciu Wystawcy do Grupy oraz możliwości dodawania oferty 
handlowej Wystawcy.  

10. Organizator zobowiązuje się do dodatkowej promocji Grupy na: 

 Funpage’u Miasteczko Galicyjskie i Muzeum (łącznie 4470 odbiorców), 

 stronie internetowej www.miasteczko-galicyjskie.pl i www.muzeum.sacz.pl.   
11. Muzeum Zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia oferty uczestnictwa bez podania przyczyn. 
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ZOBOWIĄZANIA WYSTAWCY 
12. Wystawca zobowiązany jest do podania nazwy, marki lub produktu, który będzie widniał  

w nazwie członka Grupy.  
13. Wystawca zobowiązany jest do wprowadzenia poprawnych i kompletnych treści związanych 

z ofertą handlową Wystawcy. 
14. Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan i jakość oferowanych produktów. 
15. Wystawca jest zobligowany do uwzględnienia w opisie produktu: ceny, kosztów przesyłki, 

sposobu dostarczenia bądź odbioru. 
16. Wystawca po otrzymaniu wpłaty od kupującego, przesyła kupiony produkt. 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
17. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany w powyższym Regulaminie, 

informacje o ewentualnych zmianach będą zamieszczane na Stronie. 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

 


