NAJSMACZNIEJSZY JARMARK ADWENTOWY POMORZA 2011
REGULAMIN

Nazwa: Najsmaczniejszy Jarmark Adwentowy Pomorza
Termin: 10-11 grudnia 2011 r.
Miejsce: Przedzamcze Muzeum Zamkowego w Malborku (plac przed Bramą Główną Muzeum)
Organizator: Muzeum Zamkowe w Malborku
Współorganizator: Urząd Miasta Malborka
Partnerzy: miasta Nordhorn oraz Monheim am Rhein

§1
RAMOWY PROGRAM IMPREZY

Najsmaczniejszy Jarmark Adwentowy Pomorza organizowany jest przez Muzeum Zamkowe w Malborku
wspólnie z władzami miasta Malborka. Celem Jarmarku jest promocja pomorskiego dziedzictwa
kulturowego. Poza jarmarkiem regionalnych dań i wyrobów świątecznych planowana jest bogata oferta
kulturalno-rozrywkowa,

w

tym

konkursy,

pokazy

kulinarne,

prezentacje

regionalnych

potraw

przygotowanych przez rodzimych wytwórców itp. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele niemieckich
miast partnerskich Malborka: Nordhorn oraz Monheim am Rhein.

Wystawców zainteresowanych prezentacją i sprzedażą związanych z tematyką świąteczną: regionalnych
wyrobów kulinarnych, rękodzielniczych i artystycznych ozdób świątecznych itp. zapraszamy do zapoznania
się z regulaminem i warunkami uczestnictwa oraz do wypełnienia karty zgłoszeniowej.

§2
ZAŁOŻENIA OGÓLNE

1. Dla wystawców Organizator przewiduje:
a. Duże domki drewniane dwustoiskowe (tzw. kiermaszówki) umiejscowione wokół placu naprzeciwko
bramy głównej Muzeum zamkowego w Malborku.
Cechy domku drewnianego:
–

znormalizowana forma, zadaszony, z drewnianą ladą, zamykany na kłódkę, ozdobne
oświetlenie zewnętrzne;

–

wymiary domku: 4,88 x 2,26 m;

–

w każdym domku znajdują się dwa mające osobne wejścia, oddzielone ścianką działową,
stoiska o wymiarach 2,44 x 2,26 m;

–

istnieje możliwość demontażu ścianki działowej i stworzenia stoiska o wymiarach 2,88 x 2,26 m.

b. Małe domki wystawiennicze jednostoiskowe umiejscowione wokół środkowej części placu
naprzeciwko bramy głównej Muzeum zamkowego w Malborku.
Cechy domku drewnianego:

c.

–

zadaszony, z drewnianą ladą, zamykany na kłódkę, ozdobne oświetlenie zewnętrzne

–

wymiary domku: ok. 1,5 x 2,5 m

teren przeznaczony pod handel choinkami na trawniku między ul. Starościńską 3 a 4
–

rozmiar terenu ok. 15 x 30 m

2. Montaż domków odbędzie się w dn. 9.12.2011 w godzinach popołudniowych, natomiast demontaż w
dn. 12.12.2011 r. w godzinach porannych.
3. Dzień handlowy w czasie trwania Jarmarku trwa: 10.12.2011 w godz. 10:00-18:00, 11.12.2011 w godz.
11:00-17:00.
4. Po dokonaniu wpłaty przez Uczestnika Organizator przydziela Uczestnikowi właściwe miejsce
handlowe, natomiast uczestnik zobowiązuje się do organizacji swojego stoiska w ramach
przydzielonego miejsca.
5. Uczestnik zobowiązany jest do rozstawienia stoiska na terenie Jarmarku w dniu 10.12.2011 do godz.
9:30 i opuszczenia terenu Jarmarku dn. 11.12.2011 po godzinie 17:00. Między wymienionymi
terminami nie jest dozwolone parkowanie samochodów osobowych i dostawczych przy stoiskach na
terenie Jarmarku.
6. Organizator ma prawo do wyłączenia ze sprzedaży stoiska lub towaru niezgodnego z charakterem
Jarmarku.
7. W przypadku sprzedaży wyrobów alkoholowych Uczestnik zobowiązany jest zadbać o odpowiednie
pozwolenia z Urzędu Miasta Malborka.
8. Uczestnik odpowiada za bieżące zachowanie porządku i czystości stoiska.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towarów w trakcie Jarmarku oraz szkody
powstałe w wyniku kradzieży i zdarzeń losowych.

§3
ORGANIZATOR GWARANTUJE

1. Montaż domków drewnianych.
2. Przygotowane otoczenie z dekoracją świąteczną.
3. Scenę do pokazów kulinarnych.
4. Ochronę terenu w czasie trwania Jarmarku oraz utrzymanie porządku na jego terenie.
5. Promocję Jarmarku oraz biorących w nim udział podmiotów w mediach sprawujących patronat
medialny.
6. Dostęp do sieci elektrycznej i toalet na terenie MZM.
7. Bezpłatne miejsce parkingowe dla Uczestników na parkingu MZM.

§4
WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie go na adres e-mailowy do dn. 05.12.2011
a.kaminska@zamek.malbork.pl lub a.zawadzinska@zamek.malbork.pl
lub dostarczenie go w formie papierowej na adres:
Dział Promocji, Muzeum Zamkowe w Malborku, Starościńska 1, 82-200 Malbork.
2. Organizator potwierdza przyjęcie zgłoszenia w ciągu trzech dni roboczych od dnia przyjęcia zgłoszenia.
3. Asortyment oferowany przez Uczestnika musi być zgodny z założeniami Najsmaczniejszego Jarmarku
Adwentowego Pomorza.
4. Tabela opłat:
Opłata za 1 dzień (brutto)
1 stoisko handlowe w dużym domku

Opłata za 2 dni (brutto)

246 PLN

369 PLN

Cały duży domek (4,88 x 2,26 m)

369 PLN

738 PLN

Mały domek (1,5 x 2,5 m)

123 PLN

246 PLN

123 PLN

246 PLN

(2,44 x 2,26 m)

Miejsce na terenie przeznaczonym
pod handel choinkami

5. Warunki płatności:
–

w ciągu 7 dni od otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

6. Uczestnik dokonuje płatności na konto: BGŻ S.A. O/Malbork: 55 2030 0045 1110 0000 0039 2450 lub
w kasie MZM.
7. Nieuiszczenie wymaganej kwoty w ustalonym terminie będzie traktowane przez Organizatora jako
rezygnacja z udziału w Jarmarku.
8. W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość negocjacji ceny. Każdy taki przypadek będzie
rozpatrywany indywidualnie.
9. Osoby należące do Kół Gospodyń Wiejskich uprawnione są do jednego stoiska bezpłatnego.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zgłoszenie formularza udziału w Jarmarku jest jednoznaczne z zaakceptowaniem treści niniejszego
regulaminu i zobowiązaniem do jego przestrzegania.
2. Ewentualne reklamacje Uczestnicy powinni niezwłocznie w trakcie trwania Jarmarku zgłaszać pisemnie
w sekretariacie MZM.
3. Reklamacje złożone po zakończeniu Jarmarku nie będą uwzględniane.

4. Przypadki nie uwzględnione w Regulaminie będą rozstrzygane na podstawie przepisów Kodeksu
Cywilnego.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela:
Dział Promocji Muzeum Zamkowego w Malborku
ul. Starościńska 1
82-200 Malbork
tel. +48 55 647 09 96
Agnieszka Zawadzińska: + 48 725 883 888
Ada Kamińska: + 48 669 622 344

Załącznik 1: formularz zgłoszeniowy na Jarmark

