
 

 

 

 
Regulamin imprezy 

„Kiermasz Rękodzieła Artystycznego” 
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Kiermasz Rękodzieła Artystycznego w Miasteczku Galicyjskim zwany dalej Kiermaszem, organizowany 
jest w dniu 8 sierpnia 2021r. w godzinach 10.00 – 19.00 w Miasteczku Galicyjskim (ul. Lwowska 226,  
33-300 Nowy Sącz) przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu. 

2. W trakcie Kiermaszu preferowana będzie sprzedaż produktów unikatowych, przedmiotów 
niepowtarzalnych, stworzonych przez wystawcę. 

3. Kiermasz jest imprezą połączoną z Festynem Rowerowym, organizowanym przez Zarząd Osiedla 
Gołąbkowice.  
 

 
WARUNKI UCZESTNICTWA 

4. Kiermasz ma charakter otwarty i przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. 
5. Uczestnicy Kiermaszu mają prawo do korzystania z wszystkich atrakcji przewidzianych w programie. 
6. Za bezpieczeństwo osób nieletnich uczestniczących w imprezie odpowiadają rodzice bądź opiekunowie 

prawni. 
7. Na terenie imprezy zabrania się wnoszenia i posiadania w jej trakcie broni lub innych niebezpiecznych 

przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo 
niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających. 

8. Na teren imprezy mają zakaz wstępu osoby nietrzeźwe oraz będące pod wpływem środków 
odurzających. 

9. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do: 

 zachowania w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie, 
a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu; 

 stosowania się do zaleceń przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie im 
bezpieczeństwa i porządku.  

10. Uczestnicy imprezy wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie ich wizerunku w ewentualnych 
materiałach zdjęciowych, filmowych, radiowych, publikacjach promocyjnych realizowanych przez 
Organizatora.  

 
ZOBOWIĄZANIA ORGANIZATORA 

11. Organizator Kiermaszu zapewnia zgłoszonym Wystawcom stanowisko wystawiennicze, które przekaże 
Wystawcom w dniu rozpoczęcia Kiermaszu tj. w 8 sierpnia br. od godz. 7.00. 

12. Rozmieszczenie i przydział stoisk należy do Organizatora. Przydział stoiska nie podlega negocjacji. 
13. Na stronie internetowej www.muzeum.sacz.ploraz www.miasteczko-galicyjskie.plbędą zamieszczane 

wszelkie informacje dla wystawców i uczestników Kiermaszu.  
 

 
ZOBOWIĄZANIA WYSTAWCY 

14. Do prowadzenia działalności handlowo-usługowej na terenie imprezy są uprawnione jedynie osoby 
posiadające zgodę Organizatora. Działalność handlowo-usługowa może być prowadzona jedynie  
w wyznaczonych miejscach.  

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

 dostarczenia wypełnionej Karty Zgłoszenia oraz podpisanego Regulaminu do kasy Miasteczka 
Galicyjskiego, ul. Lwowska 226, 33-300 Nowy Sącz lub wysłania pocztą (adres, patrz pkt.1 
Regulaminu) bądź na adres e-mail: miasteczko@muzeum.sacz.pl. Zgłoszenia będą przyjmowane do  
dnia 04.08.2021.(do godz. 15.30) 

 uiszczenia opłaty akredytacyjnej, po potwierdzeniu przyjęcia karty zgłoszenia w wysokości: 30,00 
zł brutto za stoisko do dnia 04.08.2021 r. Odpłatność należy zrealizować w punkcie kasowym 
Miasteczka Galicyjskiego lub przelewem na rachunek Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu,  
nr konta bankowego: 40 1500 1559 1215 5000 8864 0000. 
 

http://www.muzeum.sacz.pl/
http://www.miasteczko-galicyjskie.pl/
mailto:miasteczko@muzeum.sacz.pl


 

 

 

16. 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. 

17. Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan i jakość oferowanego towaru.  
18. Wystawca jest zobligowany do: 

 przygotowania stoiska do godz. 10.00, 

 otwarcia stoiska w godzinach 10.00 – 19:00, 

 demontaż stoiska nie może nastąpić przed godziną 19.00. 
19. W przypadku odwołania Kiermaszu ze względu na ograniczenia wprowadzane przepisami prawa  

w związku z walką z pandemią wirusa SARS-CoV-2 Organizator zwróci wystawcom opłatę 
akredytacyjną. Koszty przygotowania i wystawienia się podczas Kiermaszu(np. koszt zakupu towaru) 
każdy z wystawców ponosi we własnym zakresie. 

 
COVID-19 

20. Organizator zobowiązuje się do stosowania się do rekomendacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego dotyczących organizowania wydarzeń kulturalnych, co jest tożsame  
z prawdopodobieństwem odwołania całości lub części Kiermaszu w każdym czasie,  
w szczególności gdy przeprowadzenie Kiermaszu będzie niemożliwe z uwagi na powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa lub nie zostaną zniesione lub zmienione ograniczenia w zakresie 
organizacji targów i wydarzeń kulturalnych aktualne na dzień sporządzenia Regulaminu. 

21. Wystawca zobowiązuje się przestrzegać wszelkich przepisów dotyczących zachowania bezpieczeństwa 
w związku z epidemią COVID-19. Wystawca zobowiązuje się w szczególności: 

 do zapewnienia środków ochrony osobistej oraz dezynfekcyjnych dla siebie, swoich 
pracowników oraz osób korzystających z usług Wystawcy w trakcie trwania Kiermaszu; 

 do zasłaniania ust i nosa (dotyczy również pracowników Wystawcy); 

 udostępnienia uczestnikom na swoim stoisku dozownika z płynem do dezynfekcji dłoni  
w widocznym miejscu; 

 częstej dezynfekcji punktu sprzedażowego oraz terminali płatniczych oraz innych 
elementów, które mogą stanowić zagrożenie zakażeniem wirusem SARS-CoV-27; 

22. Wszyscy uczestnicy Kiermaszu zobowiązani są do stosowania się do obowiązujących przepisów prawa, 
wymogów sanitarno-epidemiologicznych, przepisów dot. zwalczania i zapobiegania epidemii wirusa 
SARS -CoV-2. 

23. Aktualne zasady i ograniczenia związane z epidemią koronawirusa, na moment organizacji Kiermaszu, 
znajdować będą się na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia. 

 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
24. Regulamin jest udostępniony uczestnikom imprezy w punkcie kasowym Miasteczka Galicyjskiego i na 

stronie www.muzeum.sacz.pl, www.miasteczko-galicyjskie.pl.  
25. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany w powyższym Regulaminie, informacje  

o ewentualnych zmianach będą zamieszczane na stronie www.muzeum.sacz.pl, www.miasteczko-
galicyjskie.pl. 

26. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu, miejsca, przesunięć czasowych 
poszczególnych punktów programu lub odwołania imprezy wynikłych bez podania przyczyny. 

 
 

WCHODZĄC NA TEREN MIASTECZKA GALICYJSKIEGO I BIORĄC UDZIAŁ W IMPREZIE „KIERMASZ RĘKODZIEŁA 
ARTYSTYCZNEGO“ AKCEPTUJESZ REGULAMIN 
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