
Regulamin Kiermaszu Świątecznego w Ostrowcu Świętokrzyskim 

16 – 18 grudnia 2022 r. Rynek Miasta  

1. Organizatorem Kiermaszu jest Miejskie Centrum Kultury ul. Siennieńska 54, 
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.  

2. Kiermasz odbędzie się w dniach  16 – 18 grudnia 2022 r. w godz. 15.00 – 
20.00  

3. Celem Kiermaszu jest: podtrzymywanie oraz upowszechnianie tradycji                     
i zwyczajów bożonarodzeniowych wśród lokalnej społeczności, propagowanie 
i ukazanie dorobku artystycznego i kulinarnego oraz twórczości osób 
zajmujących się rękodziełem. 

4. Warunkiem uczestnictwa w Kiermaszu jest zgłoszenie udziału do 7 grudnia 
br., zaakceptowanie Regulaminu i wypełnienie karty zgłoszenia w Miejskim 
Centrum Kultury ul. Siennieńska 54, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski                      
tel. 41 247 65 80. 

5. Wystawca powinien posiadać własne stoisko sprzedażowe (stół, namiot, 
krzesło, przedłużacz, lampę) 

6. Udostępnienie powierzchni pod stoiska, odbywa się po pisemnej akceptacji 
wypełnionego zgłoszenia. 

7. Pierwszeństwo w przyjęciu na Kiermasz, mają zgłoszenia na pełny termin 
trwania Kiermaszu. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy 
udostępnienia miejsca pod stoisko bez podania przyczyny. 

8. W Kiermaszu mogą wziąć udział uczniowie przedszkoli i szkół, koła gospodyń 
wiejskich, stowarzyszenia, grupy nieformalne, firmy i osoby indywidualne 
prowadzące działalność na terenie i spoza terenu Gminy Ostrowiec.  

9. Podczas Kiermaszu dozwolona jest sprzedaż artykułów: spożywczych, 
przemysłowych, związanych ze świętami Bożego Narodzenia, ozdób 
świątecznych, pamiątek, rękodzieła, ceramiki artystycznej, wyrobów 
regionalnych, stroików, choinek, usług gastronomicznych. 

10.Organizator Kiermaszu zobowiązuje Wystawcę do utrzymywania porządku na 
stoisku oraz wokół niego jak również do przestrzegania ogólnych zasad 
bezpieczeństwa. Ponadto zabrania się udostępniania stoiska osobom trzecim. 

11. Wystawca odpowiada za przestrzeganie przepisów bhp i p/poż. Wystawca 
ponosi odpowiedzialność za wszelkie zaniedbania w tym zakresie. 

12.Wystawca Kiermaszu zobowiązany jest przygotować swoje stoisko każdego 
dnia do godz. 15:00.  

13.Wystawcy przysługuje prawo wjazdu na płytę Rynku w celu rozstawienia                
i zaopatrzenia stoiska do godz. 14:30. Następnie pojazd należy odstawić na 
parking. 



14.Wystawca odpowiada za szkody wyrządzone w czasie trwania Kiermaszu                        
i zobowiązuje się do ich naprawienia lub pokrycia kosztów naprawy (m.in. 
wyciek oleju na kostkę brukową, pęknięcie, uszkodzenie kostki brukowej, 
uszkodzenie drewnianych straganów)   

15.Organizator zapewnia ochronę osobową w trakcie trwania Kiermaszu tj. od 16 
– 18 grudnia 2021 r. w godz. 15:00 – 20:00. Organizator nie ponosi 
odpowiedzialności za wypadki osób i uszkodzeń towaru przed, po i w czasie 
trwania Kiermaszu. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane 
kradzieżą, ogniem, wichurą, zalaniem wodą, przerwą w dostawie prądu                           
i innymi przyczynami losowymi.  

16.Na terenie Kiermaszu obowiązuje zakaz:  używania otwartego ognia, 
eksploatowania grzejnych urządzeń elektrycznych, wnoszenia na teren 
Kiermaszu substancji chemicznych, pożarowo niebezpiecznych,  

17.Uczestnicy Kiermaszu są zobowiązani do przestrzegania postanowień 
zawartych w niniejszym Regulaminie.  

18.Wystawca przystępując do uczestnictwa w Kiermaszu jednocześnie 
potwierdza jakość i zgodność o ferowanych towarów zgodnie                                       
z obowiązującymi przepisami sanitarnymi.  

19.Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygania spraw nieuregulowanych 
niniejszym Regulaminem.  

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany w powyższym 
Regulaminie, informacje o ewentualnych zmianach będą zamieszczane na 
stronie www.mck.ostrowiec.pl. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany 
terminu, miejsca lub odwołania Kiermaszu Świątecznego bez podania przyczyny. 

 

 
 



Karta Zgłoszenia na Kiermasz Świąteczny w Ostrowcu Świętokrzyskim 

Wystawca (imię i nazwisko / nazwa firmy):  

Numer telefonu:  

wymiary stoiska:  

1,5 x 2 m 

2 x 3 m 

Inne: 

Prezentowane wyroby (prosimy o opisanie asortymentu):  

Zapotrzebowanie na przyłącze energetyczne (moc), opis urządzeń elektrycznych:  

Przyjmuję do wiadomości i zobowiązuję się do działania zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. 

 Data, miejscowość i czytelny podpis     …….………………………………………………… 



Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku / wizerunku Wystawcy przez 

Organizatora – zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) na cele związane z promocją Kiermaszu 

Świątecznego. Możliwe formy rozpowszechnienia wizerunku to fotorelacje i wideo relacje                            

z wydarzenia zamieszczone w Internecie, telewizji.  

Akceptuję. Data, miejscowość  i czytelny podpis        ………………………………………………… 

Informacja RODO: Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Kultury, Sportu                       

i Rekreacji w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 139. Wysłanie niniejszego zgłoszenia jest jednoznaczne 

z udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych WYŁĄCZNIE na potrzeby rekrutacji do 

udziału w Kiermaszu Świątecznym 2021.  

Przyjąłem do wiadomości  data i czytelny podpis ………………………………………………………….. 

Potwierdzam, że zapoznałem się z Regulaminem Kiermaszu Świątecznego  i akceptuję warunki 

udziału w tym wydarzeniu.  

Akceptuję. Data i czytelny podpis    ………………………………………………………….. 


