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                www.zielonypierscien.eu     e-mail: lgd@zielonypierscien.eu 

 

Biuro LGD “Zielony Pierścień”: Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn, tel/fax: + 48 81 50 16 140, tel.: + 48 81 50 16 141 

                      
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie 

Baranów  Janowiec    Kazimierz Dolny   Końskowola  Kurów  Markuszów  Nałęczów  Puławy  Wąwolnica  Wojciechów  Żyrzyn 

 

 
REGULAMIN UDZIAŁU WYSTAWCÓW W KIERMASZACH PRODUKTÓW LOKALNYCH 

ORGANIZOWANYCH  PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA „ZIELONY PIERŚCIEŃ” W 2020 R. 
 

 

1. Postanowienia ogólne    

 

1.1 Organizatorem Kiermaszów Produktów Lokalnych, jest Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” z siedzibą w Kośminie 
(adres: Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn), zwana dalej ” Organizatorem”. Impreza organizowana jest we współpracy z Gminą Kazimierz 
Dolny (kiermasze w Kazimierzu Dolnym) i z Nałęczowskim Ośrodkiem Kultury (kiermasz w Nałęczowie). Uczestnikami Kiermaszów 
mogą być wystawcy działający na obszarze jednej z 11 gmin należących do Lokalnej Grupy Działania "Zielony Pierścień" 
(LGD) zaakceptowani przez LGD. 

1.2 Wystawcy biorący udział w Kiermaszach oraz Organizator zobowiązują się do przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie.  

1.3 Warunki uczestnictwa w Kiermaszach określają łącznie:  
 niniejszy Regulamin  
 Karta Zgłoszenia  

 
2. Sprawy organizacyjne  

 

2.1 Lokalizacja i terminy Kiermaszów w Kazimierzu Dolnym:  

- skwer u zbiegu ulic: Podzamcze i Nadwiślańska w Kazimierzu Dolnym w miejscu wskazanym przez Organizatora w dniach 
(niedziele): 

07.06.2020 r.;  05.07.2020 r. i 02.08.2020 r. 

 - na Dużym Rynku w dniach (sobota i niedziele):  

22.03.2020 r. (niedziela);  04.04.2020 r. (sobota); 10.05.2020 r. (niedziela), 06.09.2020 r. (niedziela) i  04.10.2020 r., 

 

2.2 Lokalizacja i terminy Kiermaszów w Nałęczowie: 

- plac przed  Nałęczowskim Ośrodkiem Kultury (ul. Lipowa, Nałęczów) w miejscu wskazanym przez Organizatora w dniach 
(niedziele): 

 

15.03.2020 r.;  05.04.2020 r.;  31.05.2019 r.; 26.07.2020 r.; 23.08.2020 r.;  27.09.2020 r.;  25.10.2020 r.; 

22.11.2020 r.  i  20.12.2020 r. 

 

W dniu 20.06.2020 r. (sobota) Kiermasz odbędzie się w Nałęczowie w parku zdrojowym.   

 

Miejsca zostaną udostępnione dla Wystawców w dniu danego Kiermaszu od godz. 8.30.  
 
2.3 Godziny otwarcia i program:  

 
8.30 – 10.00 – przyjazd, rejestracja Wystawców i przygotowanie stoisk   
10.00 – 17.00 – Kiermasz (kwiecień – wrzesień) 
lub  10.00 – 15.30 - Kiermasz (październik – marzec) 
15.00 – losowanie upominków dla klientów 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 37/19/Z z dnia19.12.2019 r. Zarządu LGD  
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od 17.00 (kwiecień – wrzesień) lub od 15.30 (październik – marzec) – demontaż stoisk   
 
2.4 Wystawcy obowiązkowo powinni być obecni na stoiskach od czasu przekazania przez Organizatora miejsca na stoisko do 
godz.17.00 (kwiecień – wrzesień) lub do 15.30 (październik – marzec) 

2.5 Wystawca zobowiązany jest zapewnić nieprzerwaną obsługę stoiska w godzinach otwarcia Kiermaszu, oznakować stoisko 
(nazwa wystawcy), oznakować nazwy produktów, zapewnić estetyczny wystrój i aranżację stoiska oraz odpowiednią ilość 
produktów do sprzedaży.  
2.6 Organizator zapewnia:  

 powierzchnię na stoisko ustalone z Wystawcą  
 promocję imprezy (plakaty, patronat medialny)  

2.7 Wystawca we własnym zakresie zapewni wodę, gaz i zasilanie elektryczne, oraz zabudowę Stoiska (namiot, stolik, krzesełka 
itp.). 
 
2.8 W karcie zgłoszeniowej uczestnik podaje nr rejestracyjny i markę samochodu, który będzie służyć do dostarczenia produktów 
na stoisko i do przewozu rzeczy z demontażu stoisk po godz. 18.00. Nie podanie tej informacji może spowodować brak możliwości 
wjazdu na plac wystawców.  
 

3 Zasady uczestnictwa  
 
3.1 Warunkiem uczestnictwa w Kiermaszach jest:  

 Dostarczenie osobiście, faksem (81 50 16 140), mailem (lgd@zielonypierscien.eu) lub za pośrednictwem poczty do Biura 

Organizatora (LGD „Zielony Pierścień”, Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn) wypełnionego formularza - Karty Zgłoszenia – 
najpóźniej do 2 marca 2020 r.  

 Samo dostarczenie Karty Zgłoszenia nie jest równoznaczne z przyjęciem podmiotu do uczestnictwa w Kiermaszu. 
Organizator zastrzega sobie prawo wyboru wystawców w Kiermaszu w przypadku większej ilości zgłoszeń (ograniczona 
liczba miejsc).  

 Wypełnienie Karty Zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.  

 Potwierdzenie przez Organizatora przyjęcia Wystawcy nastąpi najpóźniej do 9 marca 2020 r.    
 przekazanie Organizatorowi produktów na nagrody w losowaniu dla kupujących w dniu danego kiermaszu. 

 

 

4 Rezygnacja 
 
4.1 Wystawca może zrezygnować z udziału w Kiermaszu pod następującymi warunkami:  

 REZYGNACJA powinna być dostarczona do biura Organizatora na piśmie (poczta, fax, mail) najpóźniej na 7 dni przed 
terminem danego kiermaszu.  

 Za datę wpływu uznaje się datę wpływu rezygnacji do Organizatora.  

4.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Kiermaszu lub jego odwołania w przypadku zaistnienia okoliczności 
niezależnych od Organizatora.  

 
5 Ekspozycja i lokalizacja  

 
5.1. Organizator wskazuje lokalizację stoiska, oraz udostępnia Wystawcy powierzchnię na stoisko.  
5.2. O lokalizacji stoiska decyduje:  

 termin nadesłania oryginału prawidłowo wypełnionej Karty  
 wielkość stoiska  
 możliwości terenu  

5.3. Na kiermaszu można sprzedawać tylko produkty/usługi (z obszaru gmin: Baranów, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, 
Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy, Wąwolnica, Wojciechów i Żyrzyn), które posiadają certyfikat „Marki Lokalnej – Zielony 
Pierścień” lub dyplom za promocję produktów lokalnych wystawiane od 2020 r. przez LGD „Zielony Pierścień”.   

 
6 Bezpieczeństwo, zabezpieczenie targów i ubezpieczenia, porządek  

 
6.1. Wystawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów porządku, bezpieczeństwa i higieny.  

6.2. Z uwagi na innych wystawców oraz publiczność, a także zachowania dobrego imienia Wystawcy i Organizatora nie dopuszcza 
się likwidacji stoiska w czasie trwania Kiermaszu.  
6.3. W przypadkach losowych Wystawca uzyskuje od Organizatora zgodę na likwidację stoiska w terminie wcześniejszym niż 
zakończenie Kiermaszu.  
6.4. Zaleca się Wystawcom ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wynikającej z uczestnictwa w Kiermaszu, jak również 
ubezpieczenie eksponatów.  
6.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób trzecich i uszkodzenie eksponatów znajdujących się na Kiermaszu, 
przed i po Kiermaszu, jak również za szkody spowodowane przez personel, publiczność i osoby trzecie.  
6.6. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, ogniem, zmiennymi warunkami i zjawiskami atmosferycznymi, 
a także działaniem sił wyższych.  
6.7. Na terenie kiermaszu obowiązuje zakaz:  

 Używania otwartego ognia  
 Palenia tytoniu  
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 Zastawiania dojść i dojazdów do urządzeń przeciwpożarowych, przejść dla publiczności, ciągów komunikacyjnych, oraz 
wyjść ewakuacyjnych.  

 Wnoszenia substancji chemicznych (pożarowo niebezpiecznych)  
 Pozostawiania bez dozoru urządzeń przystosowanych do ciągłej eksploatacji  

6.8. Wystawca zobowiązuje się do utrzymania czystości na stoisku, usuwania śmieci oraz zabrania ich ze sobą.  
 

7. Postanowienia końcowe  

 
7.1. Złożenie Karty Zgłoszeniowej do LGD „Zielony Pierścień” skutkuje przyjęciem niniejszego Regulaminu przez Wystawcę.  
7.2. Przestrzeganie Regulaminu powierza się pracownikom Organizatora, przy pomocy służb porządkowych.  
7.3. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu przez Wystawcę, Organizator ma prawo odmówić mu udziału w Kiermaszach. 
7.4. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w kiermaszu będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku 
porozumienia przez właściwy organ miejscowo i rzeczowo Sąd powszechny. 
7.5. Kiermasze są organizowane w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD.  
7.6. Partnerzy: Gmina Kazimierz Dolny i Nałęczowski Ośrodek Kultury. 
7.7. Patronat medialny: podmioty zaakceptowane przez LGD „Zielony Pierścień”. 

 


