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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

 

REGULAMIN 

ADWENTOWEGO JARMARKU WYROBÓW TRADYCYJNYCH w GÓRZE 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 

1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin) określa zasady porządkowe obowiązujące na terenie 

Adwentowego Jarmarku Wyrobów Tradycyjnych w Górze zlokalizowanego przy  

ul. Armii Polskiej 13 (Dom Kultury w Górze), obowiązujące odpowiednio osoby prowadzące 

działalność handlową i inną działalność zarobkową lub niezarobkową, jak również osoby 

odwiedzające Jarmark (Klienci).  

 

2. Organizatorem Jarmarku jest Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” i Dom Kultury  

w Górze 

 

3. Jarmark zorganizowany jest na terenie stanowiącym własność Gminy Góra.  

 

4. Jarmark odbędzie się w dniu 12 grudnia 2021 roku, w godzinach 11.00 – 16.00. 

  

5. Biuro Jarmarku mieści się w siedzibie LGD „Ujście Baryczy” ul. Armii Polskiej 11-13, 56-200 

Góra.   

 

6. Warunki uczestnictwa: 

Warunkiem zgłoszenia do udziału w Adwentowym Jarmarku Wyrobów Tradycyjnych w Górze jest 

nadesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (karty zgłoszenia) drogą elektroniczną na adres 

ujscie.baryczy@gora.com.pl lub dostarczenie osobiście do biura LGD „Ujście Baryczy”. 

Wypełnienie zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem i podporządkowaniem się Regulaminowi. 

Karta zgłoszenia dostępna jest na stronie www.ujsciebaryczy.pl. Zgłoszenia przyjmowane są do  

6 grudnia 2021 roku. 
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II. ZASADY OGÓLNE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ (GOSPODARCZEJ)  

1. Prowadzenie działalności handlowej odbywa się w budynku Domu Kultury w Górze. Działalność 

handlowa może być prowadzona wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach, na własną 

odpowiedzialność/ we własnym zakresie, z poszanowaniem zasad porządkowych i regulaminów 

obowiązujących na terenie Jarmarku.  

2. Handel mogą prowadzić wyłącznie:  

a) osoby fizyczne i prawne prowadzące zarejestrowaną działalność gospodarczą,  

b) posiadacze indywidualnych gospodarstw i działek rolnych,  

c) osoby sprzedające produkty pochodzenia leśnego,  

d) osoby sprzedające przedmioty używane, nie wyłączone z obrotu towarowego,  

e) osoby trudniące się wytwórczością ludową i artystyczną, uprawnione na mocy odrębnych 

przepisów do obrotu handlowego. 

 

III. OGÓLNE ZASADY PORZĄDKOWE  

1. Niezależnie od regulaminów obowiązujących na terenie Jarmarku, wszystkie osoby korzystające z 

Jarmarku i przebywające na jego terenie, zobowiązane są przestrzegać powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa, w szczególności dotyczących zasad bezpieczeństwa, ruchu drogowego, jak 

również prowadzenia działalności handlowej i gospodarczej, a w szczególności przepisów 

sanitarnych.  

2. Na terenie Jarmarku zabrania się:  

a) prowadzenia jakichkolwiek gier hazardowych;  

b) sprzedaży napojów alkoholowych (poza działalnością koncesjonowaną);  

c) spożywania alkoholu na terenie sąsiadującym z Jarmarkiem;  

d) przebywania osobom nietrzeźwym lub zakłócającym porządek;  

e) wnoszenia przedmiotów i materiałów niebezpiecznych, w tym wnoszenia i korzystania z 

materiałów pirotechnicznych, sztucznych ogni. 

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zaleca się skontaktować  

z Organizatorem w celu uzyskania stosownych zezwoleń.  
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