
KIERMASZ WIELKANOCNY 2023

I. Organizatorem KIERMASZU WIELKANOCNEGO jest Brodnicki Dom Kultury w Brodnicy, zwany
dalej organizatorem.

II. Miejsce i termin
1. KIERMASZ odbędzie się na płycie Dużego Rynku w Brodnicy, 25 MARCA 2023, w godz.
10:00-16:00
2. Przestrzeń, w której odbywać będzie się KIERMASZ, dostępna będzie dla wystawców od godz.
08.00. Po KIERMASZU wystawcy zobowiązani są do uprzątnięcia i opuszczenia zajmowanego przez
siebie stanowiska, do godz. 17:00.

III. Stoisko i ekspozycja
1. Wystawca zobowiązany jest do zabezpieczenia fachowej obsługi stoiska oraz przestrzegania
przepisów handlowych, sanitarnych, BHP i przeciwpożarowych.
2. Podstawową powierzchnią ekspozycyjną, jaką organizator zapewnia wystawcy, jest przestrzeń o
wymiarach 5 m2, której integralną częścią jest powierzchnia stołu o wymiarach  1 m2 (1m x 1m).
Istnieje możliwość zarezerwowania podwójnego stolika lub wprowadzenia własnych mebli do
ekspozycji, po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem.
3. Poszczególne stanowiska ekspozycyjne będą ponumerowane, a przydzielanie ich wystawcom będzie
odbywało się losowo, uwzględniając potrzeby przestrzenne wystawcy.
4. Istnieje możliwość podłączenia do prądu, organizator jednak nie zapewnia przedłużaczy.
5. Organizator zobowiązuje wystawców do bezwzględnego przestrzegania czasu trwania KIERMASZU.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia finansowe wystawców.

IV. Warunki zgłoszenia i uczestnictwa w KIERMASZU WIELKANOCNYM.
1. Udział w KIERMASZU zgłaszany jest WYŁĄCZNIE mailowo, poprzez przesłanie na e-mail
wielkanocnykiermasz@gmail.com, potwierdzenia wpłaty 25 zł wpisowego oraz podpisanej karty
zgłoszenia (do pobrania ze strony bdk.brodnica.net), w NIEPRZEKRACZALNYM terminie do 20
MARCA 2023. W TYTULE PROSZĘ KONIECZNIE WPISAĆ “KIERMASZ 2023”!!!
2. Warunkiem uczestnictwa jest wpłata 25 zł wpisowego, na konto 09102050240000180200101022 (W
TYTULE PRZELEWU PROSZĘ KONIECZNIE WPISAĆ “KIERMASZ 2023”!!!) oraz przesłanie karty
zgłoszenia.
3. Z opłaty wpisowej zwolnione są świetlice środowiskowe, Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz inne
placówki wsparcia dziennego.
3. Organizator potwierdzi zgłoszenie uczestnictwa w KIERMASZU, najpóźniej do 22 MARCA 2023.
4. Wystawca ubezpiecza przedmiot działalności we własnym zakresie.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę/uszkodzenia towarów przed, po i w trakcie
trwania KIERMASZU.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania KIERMASZU, w przypadku zbyt małej liczby
nadesłanych ofert. O takiej decyzji każdy z wystawców zostanie powiadomiony indywidualnie.
7.

V. Odwołanie uczestnictwa
W przypadku rezygnacji z udziału w KIERMASZU przez wystawcę, wpisowe przepada. Organizator
zobowiązuje wystawcę do powiadomienia o tym fakcie do 22 MARCA 2022

VI. Promocja
Promocja KIERMASZU będzie odbywać się za pomocą mediów lokalnych (strony internetowe, gazety,
telewizja), mediów społecznościowych i strony organizatora (fb/brodnickidomkultury; bdk.brodnica.net)
oraz plakatów i ulotek, rozprowadzanych na terenie Brodnicy.

VII. Postanowienia końcowe
1. Z chwilą złożenia i podpisania karty zgłoszenia wystawca stwierdza, że akceptuje wszystkie warunki
niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania wewnętrznych przepisów porządkowych
KIERMASZU, a także podporządkowania się decyzjom organizatora, podczas trwania KIERMASZU.
2. Wystawca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
3. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga organizator KIERMASZU.
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