REGULAMIN
OLSZTYŃSKIEGO JARMARKU JAKUBOWEGO
§1
Organizatorem Olsztyńskiego Jarmarku Jakubowego zwanego dalej "Jarmarkiem" jest Zakład
Targowisk Miejskich w Olsztynie z siedzibą. 10-548 Olsztyn ul. Dąbrowszczaków 33
§2
1. Celem Jarmarku jest promocja kultury, historii i tradycji ziemi warmińsko-mazurskiej.
a) Na Jarmarku dopuszcza siej wymianę, sprzedaż lub wystawianie wyrobów rękodzieła
artystycznego, przedmiotów kolekcjonerskich starych i nowych, rzeczy ciekawych, dziwnych,
intrygujących, starych książek i map oraz pamiątek z Olsztyna i ziem warmińsko –
mazurskich wykonywanych przez twórców ludowych.
§3
1. W Jarmarku mogą brać udział osoby, które otrzymały na to zgodę od organizatora.
a) Miejsca na Jarmarku wyznacza jego organizator w kolejności daty wpływu do siedziby
organizatora wniosku o wyznaczenie miejsca.
b) Nie korzystanie przez osobę handlującą z miejsca wyznaczonego do handlu przez okres 7 dni
uprawnia organizatora do wyznaczenia tego miejsca innej osobie.
c) Każdemu z handlujących przysługuje jedno miejsce handlowe, z zastrzeżeniem ust. 5.
d) Przydzielenie dwóch miejsc handlowych może nastąpić w przypadku rezygnacji ze stoiska
przez osób dotychczas je zajmującą lub w przypadku, o którym mowa w ust. 3, przy czym w
pierwszej kolejności wolne miejsce otrzyma osoba, która złożyła podanie o przydzielenie
miejsca i nie posiada stanowiska na Jarmarku. W przypadku braku takich osób miejsce
przydziela się osobie, która takie stanowisko już posiada.
§4
Za zajecie miejsca na Jarmarku pobierana jest opłata w wysokości aktualnie obowiązującej stawki
opłaty targowej określonej uchwałą Rady Miasta Olsztyna. Postanowienia uchwały dotyczące
zwolnień od opłaty targowej stosuje się odpowiednio.
§5
1. Osoby biorące udział w Jarmarku mają obowiązek zachować czystość i porządek oraz dbać o
estetyczny wygląd miejsca, które zostały im przydzielone przez organizatora.
2. Po zakończeniu handlu w danym dniu przydzielone miejsce i jego najbliższe otoczenie winno
być pozostawione w stanie czystym i uporządkowanym, a odpady i śmieci usunięte do
przeznaczonych na ten cel pojemników.
3. Za znajdujące się na terenie Jarmarku wyroby, przedmioty i urządzenia oraz ich należyte
składowanie i zabezpieczenie odpowiada ich właściciel.
§6
Naruszenie przepisów niniejszego regulaminu stanowi wykroczenie i podlega ściganiu na zasadach
określonych przepisami karno - administracyjnymi.
§7
Książka skarg i wniosków znajduje si$ w siedzibie organizatora.

