Regulamin udziału w Kiermaszu Świątecznym w Łasku
12.12.2021 r.

1. Organizatorem jest Gmina Łask, z siedzibą: Urząd Miejski w Łasku, ul. Warszawska 14,
98-100 Łask.
2. Termin – 12 grudnia 2021 r., godz. 10.00-14.00.
3. Miejsce – Łask, pl. 11 Listopada.
4. Osoby/instytucje prowadzące działalność gospodarczą w branży: rękodzieło artystyczne,
ozdoby świąteczne, gastronomia, wyroby cukiernicze, zabawki, zainteresowane udziałem
w Kiermaszu Świątecznym w Łasku zobowiązane są do wypełnienia Formularza
Zgłoszeniowego (do pobrania na stronie internetowej www.lask.pl lub w siedzibie
Organizatora: Biuro Obsługi Interesanta – parter lub pok. 58).
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: m.koper@lask.pl, (zeskanowany formularz z własnoręcznym podpisem) lub
fax: 43 676 83 87 najpóźniej do dnia 07.12.2021 r.
6. Miejsca na ustawienie stoisk są udostępniane nieodpłatnie.
7. Warunkiem udziału w Kiermaszu Świątecznym jest przekazanie wypełnionego Formularza
Zgłoszeniowego (na podst. pkt. 5) do dnia 07.12.20121 r.
8. Organizator

zastrzega

sobie

prawo

odmowy

przyjęcia

zgłoszenia

uczestnictwa

w Kiermaszu Świątecznym.
9. Uczestnicy Kiermaszu Świątecznego na własny koszt zorganizują swoje stoiska, zgodnie
z ustaloną przez Organizatora lokalizacją.
10. Wymagane jest, aby uczestnik zadbał o estetyczny wygląd stoiska wystawienniczego
i porządek, zarówno podczas trwania Kiermaszu Świątecznego, jak również po jego
zakończeniu.
11. Uczestnicy Kiermaszu Świątecznego ponoszą odpowiedzialność finansową za umyślne szkody
powstałe na pl. 11 Listopada.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie pl. 11 Listopada.
13. Całkowicie zabrania się wjeżdżania samochodami na płytę główną pl. 11 Listopada. Pojazdy
należy parkować w wyznaczonych do tego miejscach.
14. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ppoż., sanitarnych oraz
obowiązujących przepisów dotyczących przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID – 19.

15. Wszyscy uczestnicy mają obowiązek we własnym zakresie zapewnić środki ochrony osobistej
(maseczki, rękawiczki, płyny do dezynfekcji) na swoim stoisku, przestrzegać reżimu
sanitarnego oraz pilnować i dbać o zachowanie dystansu społecznego.
16. W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych lub niewystarczającej liczby zgłoszeń,
a także w przypadku zmiany przepisów powszechnie obowiązujących lub zaleceń i wytycznych
instytucji państwowych związanych z procedurą zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Kiermaszu Świątecznego w Łasku.
17. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie zastosowanie mają
przepisy Kodeksu Cywilnego.

