Regulamin udziału w 21. Jarmarku Łaskim
03.06.2017 r.
1) Organizatorem 21. Jarmarku Łaskiego jest gmina Łask, z siedzibą: Urząd Miejski,
ul. Warszawska 14, 98-100 Łask.
2) Termin imprezy – 3 czerwca 2017 roku.
3) Miejsce imprezy – Łask, ul. Narutowicza 28.
4) Osoby/instytucje zainteresowane udziałem w jarmarku zobowiązane są do wypełnienia Formularza
Zgłoszeniowego (do pobrania na stronie internetowej www.lask.pl lub w siedzibie Organizatora).
5) Formularz zgłoszeniowy należy przekazać: osobiście do Urzędu Miejskiego w Łasku, Wydział
Oświaty Kultury Promocji i Spraw Społecznych, 98-100 Łask, ul. Warszawska 14, pok. 58; na adres
e-mail: e.bartosiewicz@lask.pl (zeskanowany formularz z własnoręcznym podpisem) lub pod nr fax:
43 676 83 87 najpóźniej do dnia 30.05.2017 r.
6) Miejsca ustawienia stoisk podzielone są na strefy:
a) A- stoiska promocyjno-reklamowe (80 zł/mb)
b) B- stoiska handlowe (25 zł/mb)
c) C - rękodzieło (20 zł/mb)

Z uwagi na wyłączność na gastronomię nie przyjmujemy w roku bieżącym tego
rodzaju zgłoszeń !!!
7) Rezygnację należy składać wyłącznie pisemnie najpóźniej do 1 czerwca 2017 r.
do siedziby Urzędu Miejskiego bądź na e-mail: e.bartosiewicz@lask.pl (pismo z własnoręcznym
podpisem).
8) W przypadku niezgłoszonej wcześniej rezygnacji Organizator wystawi fakturę VAT tak, jakby
wystawca był obecny na jarmarku.
9) Osobom, które nie złożyły zgłoszenia w terminie wspomnianym w pkt. 5 nie będą udostępniane
miejsca wystawiennicze.
10) Wpłaty za stoisko, określone w pkt. 6., należy dokonać do dnia 2 czerwca 2017 r. na konto
BANK PEKAO S.A. I O/Łask nr 91 1240 3288 1111 0000 2807 7365 z dopiskiem 21. Jarmark
Łaski – nazwa uczestnika.
11) Warunkiem udziału w jarmarku jest przekazanie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego
(do dnia 30.05.2017 r.) oraz uregulowanie opłat, o których mowa w pkt. 6, do dnia 02.06.2017 r.
12) Jednostki gminne podlegają zwolnieniu z opłaty za stoisko.
13) Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w jarmarku.

14) Zgłoszenie uczestnictwa upoważnia Organizatora do wystawienia faktury VAT.
15) Wymagane jest, aby uczestnik zadbał o estetyczny wygląd stoiska wystawienniczego i porządek,
zarówno podczas trwania jarmarku, jak również po jego zakończeniu.
16) Wystawca podczas jarmarku powinien posiadać przy sobie właściwe dokumenty upoważniające
do prowadzenia działalności. W dniu imprezy możliwe są kontrole urzędu skarbowego oraz sanepidu.
17) W czasie jarmarku, działalność handlową można prowadzić tylko w wyznaczonym przez
Organizatora miejscu oraz na podstawie Formularza Zgłoszeniowego.
18) Uczestnicy jarmarku, na własny koszt, zorganizują swoje stoiska zgodnie z ustaloną przez
Organizatora lokalizacją.
19) Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów p.poż, sanitarnych itp.
20) We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie zastosowanie mają
przepisy Kodeksu Cywilnego.

