Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
ul. Jana Pawła II 7, 55-110 Prusice
e-mail.: gokis@prusice.pl
tel. 71 312 63 10

Regulamin Jarmarku Wielkanocnego i Produktów Lokalnych
10 kwietnia 2022 r.
Targowisko „Mój Rynek” w Skokowej
ORGANIZATOR:
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Prusicach
ul. Jana Pawła II 7, 55-110 Prusice, 71 312 63 10, gokis@prusice.pl
CZAS TRWANIA:
Jarmark odbędzie się 10 kwietnia 2022 roku (niedziela) w godzinach 10:00-16:00.
ZGŁOSZENIA:
1) Karta zgłoszeniowa znajduje się do pobrania na stronie: prusice.pl oraz w siedzibie
organizatora
2) Wypełniony czytelnie formularz należy podpisać, zeskanować i przesłać na adres:
gokis@prusice.pl lub złożyć osobiście w sekretariacie GOKIS do dnia 01 kwietnia 2022 roku.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
1) Warunkiem udziału w Jarmarku jest zgłoszenie stoiska oraz dostarczenie karty
zgłoszeniowej w terminie do 01 kwietnia 2022 r.
2) Powiadomienie Organizatorów o posiadaniu własnego namiotu, stołów oraz ławek lub
zgłoszenie potrzeby ich zapewnienia. Organizator w miarę możliwości udostępni własne
mienie, jednak nie ma obowiązku zapewnienia namiotów, stołów i krzeseł.
3) Pierwszeństwo uczestnictwa w Jarmarku mają wystawcy z Gminy Prusice, wystawcy
spoza Gminy wnoszą opłatę 50 zł za miejsce.
4) Wymagany estetyczny wygląd stoiska
5) Uczestnik zobowiązuje się do utrzymania czystości i porządku na terenie stoiska, a także
terenie przyległym do niego.
6) Zachowania i przestrzegania przepisów bezpieczeństwa w związku z epidemią COVID-19.
7) Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów p. poż. sanitarnych, ochrony
środowiska, sanitarno-epidemiologicznych.
8) Na teren imprezy zabrania się wnoszenia i posiadania w jej trakcie broni lub innych
niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych,
materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, napojów w szklanych
opakowaniach, środków odurzających lub substancji psychotropowych.
9) Wystawca ma obowiązek poinformować o urządzeniach, które wymagają podłączenia do
prądu. W przypadku urządzeń niezgłoszonych Organizator może nie ma obowiązku
podłączenia prądu.
COVID-19
Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Jarmarku Wielkanocnego z przyczyn od
niego niezależnych, w tym mogących wynikać z pandemii Covid 19.

