
REGULAMIN 

KIERMASZU OGRODNICZO – KWIATOWEGO SILNO 05-05-2018 

 

1. Organizator: 

Wiejski Dom Kultury w Silnie, ul. Główna 49, Silno, 89-620 Chojnice 

2. Miejsce: 

Teren przy Wiejskim Domu Kultury w Silnie 

3. Termin kiermaszu 

05-05-2018 w godz. 11:00 – 18:00 

Rozstawianie stanowisk od godziny 7:00 

4. Warunki uczestnictwa: 

- Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie na konto bankowe Organizatora, należności 

w wysokości 100 zł brutto, celem rezerwacji stanowiska – w terminie – do 07-04-

2018r 

- Dostarczenie osobiście, pocztą poleconą lub e-mailem – wypełnionej i podpisanej 

karty zgłoszenia, w terminie – do 07-04-2018r 

- Kartę zgłoszenia można dowolnie kopiować, by przekazać innym chętnym 

wystawcom 

- Ze względu na ograniczoną liczbę stanowisk, decyduje kolejność zgłoszeń 

- wpłaty należy dokonać na dane: 

07 8162 0003 0000 1544 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Więcborku 

Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach,  

ul. Kościerska 10/2 

89-600 Chojnice 

Tytuł wpłaty: Kiermasz w Silnie 

5. Wszyscy Uczestnicy zostaną powiadomieni drogą e-mailową lub telefoniczną, o 

przyjęciu zgłoszenia 

6. W przypadku wycofania się Uczestnika, wpłata za stanowisko przepada na rzecz 

Organizatora 

7. Faktura za wpłatę (po uprzednim zgłoszeniu u Organizatora)  do odbioru będzie w 

dniu kiermaszu 

8. Opis stanowiska: 

- dostęp do prądu 

- dostęp do wody (z WDK Silno i chaty podcieniowej) 

- dostęp do toalet 

- wspólny namiot z krytym dachem 

- stół i krzesła 

- możliwość rozstawienia własnego namiotu 

- stanowisko wystawowo – handlowe 

9.  W trakcie kiermaszu odbywać się będą dodatkowe atrakcje, tj. muzyka, koncert 

wychowanków WDK Silno, ogłoszenie wyników konkursu plastycznego i inne. 



10. W trakcie trwania imprezy, wśród wystawców odbędzie się konkurs na najładniejszy 

wianek wiosenny. Wianek będzie trzeba wykonać na miejscu z dowolnych materiałów. 

Wszystkie szczegóły konkursu, wystawcy poznają w czasie trwania kiermaszu 

11. Wystawca może dowolnie eksponować swoje wyroby i produkty, z zastrzeżeniem, że 

należy zmieścić się w swojej, wyznaczonej strefie. Dopuszczalne jest zajęcie większego 

obszaru, po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem.  

12. Zabrania się Wystawcom poruszania samochodami, po terenie kiermaszu, w godzinach 

trwania kiermaszu 

13. Organizator nie odpowiada za szkody lub ubytki w mieniu Wystawców 

14. Wystawca odpowiada za szkody spowodowane na terenie kiermaszu, powstałe wskutek 

nie stosowania się do regulaminu, lub przepisów prawa 

15. Po zakończeniu kiermaszu, Wystawca zobowiązany jest do uprzątnięcia swojego 

stanowiska, najpóźniej do godz. 22:00. W razie, kiedy Wystawca będzie potrzebował więcej 

czasu, należy skonsultować to z Organizatorem 

16. W przypadkach  nieuregulowanych niniejszym regulaminem, obowiązują przepisy prawa 

 

 

Dane kontaktowe: 

e-mail. edytab@gokchojnice.pl  

tel. 533-343-446 

Fax 52-398-76-97 

 

 

 

 

 

 

 

 


