
Regulamin Kiermaszu Wielkanocnego 2019

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE

• Organizatorem Kiermaszu Wielkanocnego jest  Galeo Sp.  zo.o.  przy ul.
Gen.  J.Sowińskiego  64,  07-200  w  Wyszkowie  wpisanym  do  Rejestru
Przedsiębiorców pod numerem NIP: 762-18-40-266, REGON: 551191134.

• Kiermasz odbędzie się w dniu 06 kwietnia 2019 r. w Centrum Handlowym
GALEO, Wyszków ul. Sowińskiego 64 w godzinach: 9:00 – 18:00.

§ 2
WARUNKI UCZESTNICTWA

• Warunkiem uczestnictwa w Kiermaszu jest pisemne zgłoszenie udziału na
adres e-mai: galeowyszkow@interia.eu . 

• Zapisy przyjmuje Centrum Handlowe Galeo, Wyszków ul. Sowińskiego 64,
szczegóły pod nr tel.: 535 44 22 44 w godzinach 8:00-16:00. 

• W  Kiermaszu  mogą  wziąć  udział  samorządy  szkolne,  koła  gospodyń
wiejskich, grupy nieformalne, firmy,  osoby indywidualne z terenu gminy
Wyszków, zwane dalej Uczestnikami. 

• Organizator  dopuszcza  możliwość  udziału  podmiotów  z  poza  terenu
gminy Wyszków.

• Organizator Kiermaszu zapewnia stoiska wystawiennicze wyposażone w
stolik  oraz  2  krzesełka  (w  przypadku  zapotrzebowania  na  dodatkowe
elementy wyposażenia stanowiska prosimy o kontakt z Organizatorem).

• Organizator  nie  przewiduje  możliwości  uczestnictwa  większej  liczby
podmiotów niż liczba przygotowanych stanowisk wystawienniczych. 

• Organizator  zobowiązuje  Uczestników  Kiermaszu  do  utrzymywania
porządku  na  stoisku  oraz  wokół  niego.  Ponadto  zabrania  się
udostępniania stoiska osobom trzecim.

• Organizator  Kiermaszu  przydziela  Uczestnikom  stanowiska
wystawienniczo-handlowe na podstawie kolejności zgłoszeń. 

• Organizator Kiermaszu przekaże Uczestnikom przygotowane stanowiska
wystawienniczo-handlowe w dniu imprezy od  godz. 9.00.

• Po skończonym Kiermaszu Uczestnik zobowiązany jest do przekazania
Organizatorowi stoiska w takim stanie, jakim został mu on udostępniony,
tj.  wysprzątany i oczyszczony z wszelkich dekoracji  naniesionych przez
siebie,

§ 3
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

• Uczestnicy  Kiermaszu  są  zobowiązani  do  przestrzegania  postanowień
zawartych  w niniejszym Regulaminie  oraz  aktualnych  przepisów prawa
odnoszących się do tego typu działalności.

• Wszelkie  kwestie  związane  ze  sprzedażą  produktów,  tj.  zezwolenia,
podatki, koncesje, licencje, ubezpieczenia i inne leżą w gestii Uczestników
Kiermaszu.

• Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  wystawiane  przedmioty.
Wszelką  odpowiedzialność  za  dystrybuowanie  produktów  podczas
Kiermaszu ponosi Uczestnik Kiermaszu. Ponadto Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za uszkodzenia przedmiotów, kradzież oraz za wypadki
osób mające miejsce w czasie trwania Kiermaszu. 

• 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 podawane  na
bieżąco do ogólnej wiadomości.

• Regulamin  jest  do  wglądu  w  siedzibie  Organizatora  oraz  na  stronie
internetowej www.galeowyszkow.pl

                        

Organizator

http://www.galeowyszkow.pl/

