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REGULAMIN - UMOWA IMAGO CENTRUM SZTUKI LUDOWEJ SP. Z O.O. 

 

ZASADY UDZIAŁU W TARGACH I KIERMASZACH organizowanych przez IMAGO Centrum Sztuki 

Ludowej Sp. z o.o., Kraków 31-141, ul. Słowiańska 3. 
 

 

1. Zasady udziału 

 Zamiar uczestnictwa w Targach i Kiermaszach organizowanych przez IMAGO Centrum Sztuki 

Ludowej Sp. z o. o. Uczestnik wyraża w pisemnym zgłoszeniu. 

 Warunkiem udziału w Targach i Kiermaszach jest wypełnienie Karty Zgłoszenia, wniesienie zaliczki i 

podpisanie zasad udziału w Targach i Kiermaszach. 

 Warunkiem uczestnictwa jest brak zaległości finansowych względem Organizatora. 

 Na Karcie Zgłoszenia prosimy o dokładne wyszczególnienie asortymentu. 

 Asortyment sprzedawany na Targach musi być zaakceptowany przez Organizatora i musi odpowiadać 

informacji podanej na Karcie Zgłoszenia. 

 Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny. 

 Organizator zastrzega sobie prawo niezwłocznego odstąpienia od umowy bez zwrotu zaliczki, kosztów 

udziału, bez prawa do odszkodowania, w przypadku niespełnienia przez Uczestnika warunków, o 

których mowa w Regulaminie, a w szczególności: 

 spożywanie alkoholu w miejscu pracy, 

 rażącego naruszenia zasad sąsiedzkich, 

 naruszenie zasad wystawiania towaru poza wyznaczone miejsce. 

 Warunkiem udziału w Targach jest deklaracja obecności przez cały okres trwania przedsięwzięcia. 
 

2. Usługi (Organizator zapewnia) 

 Opłata eksploatacyjna obejmuje usługi związane z przebiegiem i organizacją, a w szczególności: 

 wyposażenie terenu Targów w odpowiednią infrastrukturę, 

 zapewnienie stałego nadzoru nad utrzymaniem czystości i porządku na terenie Targów, 

 zabezpieczenie dostawy energii elektrycznej do stoisk typu chata. Do pozostałych tylko za zgodą 

Organizatora, 

 zapewnienie ochrony dziennej i nocnej (prosimy jednak o rozsądne zabezpieczenie własnego 

towaru przed kradzieżą, zalaniem, zniszczeniem), 

 podanie informacji o Targach w lokalnych mediach, 

 ubezpieczenie Targów od zdarzeń losowych (natomiast Uczestnik powinien ubezpieczyć 

dodatkowo swoje  stoisko od odpowiedzialności cywilnej). 
 

3. Zasady prowadzenia działalności handlowej i usługowej 

 Działalność handlowa w czasie trwania Targów i Kiermaszów prowadzona będzie w godz. 10.00 do 

20.00. Po uzgodnieniu z Organizatorem dopuszcza się prowadzenie handlu poza obowiązującymi 

godzinami. 

 Uczestnik prowadzi sprzedaż towarów w wyznaczonym przez Organizatora miejscu. 

 Wynajęte stoisko przeznaczone jest wyłącznie dla Uczestnika. 

 Uczestnik zobowiązany jest zagospodarować stoisko nie później niż do godziny 10.00 w pierwszym 

dniu imprezy. Zabrania się wbijania gwoździ, haczyków itp. Po zakończeniu Targów należy przekazać  

Organizatorowi zajmowane stanowisko w stanie nie gorszym niż w dniu rozpoczęcia imprezy. 



Organizator sprawdzi stan powierzonego mienia, sprawdzi pozostawiony porządek. Za powstałe szkody 

zostaną naliczone stosowne kwoty odszkodowania. 

 Uczestnik ma możliwość zagospodarowania swojego stoiska w dzień poprzedzający rozpoczęcie 

imprezy dopiero od godziny 16.00.  

 Każdy Uczestnik zobowiązany jest do zachowania czystości i estetyki wokół własnego stoiska, jak 

również w ogródku gastronomicznym. 

 Kolor wszelkiej infrastruktury obowiązujący na Targach i Kiermaszach organizowanych przez IMAGO 

Centrum Sztuki Ludowej S. z o. o. to zgniła zieleń lub écru. 

 Dostawa towaru winna odbywać się w godzinach wyznaczonych przez władze Miasta Krakowa, tj. w 

godz. od 23.00 do 10.00 rano dnia następnego. 

 Organizator przypomina o całkowitym ZAKAZIE WJAZDU oraz wprowadzania przyczep na PŁYTĘ 

RYNKU GŁÓWNEGO I MAŁEGO RYNKU oraz placów miejskich zgodnie z obowiązującymi 

przepisami drogowymi. 

 Zabrania się prezentowania i handlowania towarami naruszającymi dobre obyczaje, obrażającymi 

uczucia religijne, rasowe itp. Zabrania się handlowania podróbkami firmowych towarów, usługami 

paramedycznymi itp. Obowiązuje zakaz sprzedaży narkotyków, artykułów pirotechnicznych oraz 

alkoholu bez stosownych zezwoleń, licencji. 

 Za zajęcie przez Uczestnika większej powierzchni niż podana na KARCIE ZGŁOSZENIA Organizator 

pobierze dodatkową opłatę w wysokości 200 zł/dzień za każdy dodatkowy metr kwadratowy. 

 Zabrania się umieszczania REKLAM. 

 Zabrania się eksponowania towarów na konstrukcji parasola. Każdy uczestnik posiadający parasol 

zobowiązany jest składać go po zamknięciu stoiska. 

 Zabrania się tworzenia samodzielnie dodatkowych zadaszeń foliowych, które psują estetykę całego 

przedsięwzięcia. 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towarów przed, po i w czasie trwania Targów 

i imprez. Nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, ogniem, zalaniem wodą, wichurą, 

uderzeniem pioruna, eksplozją, przerwą w dostawie prądu i innymi czynnikami losowymi. 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za częściowy zakaz handlu w trakcie trwania imprezy i inne 

utrudnienia, jeśli wynika to z decyzji służb porządkowych (Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna, ABW 

etc.) lub Władz Miasta Krakowa. 

 Wszelkie prace elektryczne mogą być wykonywane wyłącznie przez Organizatora i za jego zgodą. 

Zabrania się korzystania z prowizorycznej lub uszkodzonej instalacji elektrycznej. 

 Zabrania się używania czajników elektrycznych (gorąca woda w biurze Organizatora). 

 Uczestnicy prowadzący działalność gastronomiczną na Karcie Zgłoszenia określają dokładnie 

zapotrzebowanie na energie elektryczną (ilość kW) 

 Każdy obiekt gastronomiczny, jak również ogródek zobowiązany jest posiadać własne pojemniki na 

odpady i opróżniać je we własnym zakresie. Kartony należy poskładać, aby zajmowały mniej miejsca. 

Zabrania się wylewania nieczystości do studzienek kanalizacyjnych pod rygorem poniesienia kosztów 

związanych z ich udrożnieniem. Każdy obiekt na własną odpowiedzialność powinien być wyposażony 

w gaśnice odpowiednie do profilu swojej działalności. Wszystkie urządzenia, instalacje elektryczne 

znajdujące się w obiektach gastronomicznych, jak również w stoiskach tzw. własnych winny posiadać 

stosowne, aktualne atesty, pomiary elektryczne itp. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody 

spowodowane niesprawną instalacją, w obiektach tzw. własnych. 

 Każdy obiekt gastronomiczny w swoim zakresie i na własną odpowiedzialność powinien być 

wyposażony w zlewozmywak z ciepłą i zimną wodą do mycia rąk i naczyń ze stosownymi płynami i 

ręcznikami jednorazowymi. 



 Każdy Uczestnik prowadzący działalność gastronomiczną, sprzedaż artykułów spożywczych 

zobowiązany jest posiadać wszelkie zezwolenia Terenowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, 

aktualne książeczki zdrowia, stosowne akcyzy, stosowną odzież ochronną. 

 Wszystkie obiekty gastronomiczne winny być ustawione na odpowiednich podestach w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 Wszystkie artykuły spożywcze winny być sprzedawane w opakowaniach jednostkowych, a dania 

podawane w naczyniach jednorazowego użytku. 

 Uczestnik obiektów gastronomicznych i obiektów typu ogródek odpowiada finansowo za powstałe 

zabrudzenia Płyty Rynku. Należność zostanie naliczona po odbiorze przez Urząd Miasta Płyty Rynku. 

 Zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom do lat 18. 

 Pierwszeństwo udziału w Targach mają wystawcy biorący udział we wszystkich imprezach 

organizowanych przez IMAGO Centrum Sztuki Ludowej Sp. z o. o. 

 Organizator zastrzega sobie prawo przydziału stoisk według własnego uznania. 

 UWAGA! Należności ustalone i podpisane na Karcie Zgłoszenia nie podlegają negocjacjom. Po 

przekroczeniu terminu płatności  naliczane będą ustawowe odsetki.  

 Warunkiem udziału w Targach jest wniesienie zaliczki na 30 dni przed terminem rozpoczęcia imprez w 

wysokości 40% wartości zamówienia. 

 Całkowita zapłata za udział w Targach, Kiermaszach itp. powinna nastąpić na 3 dni przed zakończeniem 

imprezy (data wpływu środków finansowych na konto organizatora). 

 Wszelkie płatności mogą być realizowane tylko w formie przelewu.  

 Na terenie Targów Urząd Miasta przez swojego inkasenta pobiera codziennie opłatę targową. 
 

4. Zalecenia 

 Ze względu na NASZE WSPÓLNE bezpieczeństwo prosimy zwracać szczególną uwagę na porzucony 

bagaż, na stojące kosze na śmieci, na dziwnie zachowania osób. 

 Prosimy nie pozostawiać bez nadzoru swoich dokumentów, wypracowanych środków finansowych, oraz 

cennego towaru. 

 Organizator przypomina o obowiązku posiadania kas fiskalnych, o wydawaniu paragonów, aby nie 

narażać się na kary skarbowe. 
 

5. Postanowienia końcowe 

 Wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu, wykonywania poleceń służb tzn. 

Policja, Straż Miejska lub służb Organizatora działających na terenie Targów. 

 Wszelkie przypadki nieuwzględnione w regulaminie będą rozstrzygane na podstawie przepisów 

Kodeksu Cywilnego. 

 

 
     ..……………………………...……. 

Kraków, styczeń 2018 r,         Czytelny podpis Uczestnika 


