
VII ŁOSICKI JARMARK WIELKANOCNY 

REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW 

 

Tradycyjnie w przeddzień Niedzieli Palmowej zapraszamy wszystkich wystawców, przedsiębiorców, 

rzemieślników, rękodzielników do udziału w VII Łosickim Jarmarku Wielkanocnym. Jarmark odbędzie 

się w sobotę 19 kwietnia 2023 r. od godziny 9:00 do 15:00 w Parku im. Króla Aleksandra 

Jagiellończyka  w Łosicach. 

Warto zaprezentować swoje oryginalne i niepowtarzalne rękodzieło oraz tradycyjne produkty 

spożywcze… Serdecznie zachęcamy wystawców z rękodziełem, ozdobami świątecznymi, stroikami, 

kartkami, wypiekami, wędlinami i innymi wyrobami spożywczymi do zgłaszania swojego udziału. 

Ilość miejsc wystawienniczych i handlowych jest ograniczona – decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

 

Organizatorzy: Łosicki Dom Kultury przy współpracy Miasta i Gminy Łosice.  

Patronat: Burmistrz Miasta i Gminy Łosice – Mariusz Kucewicz.   

Celem Jarmarku jest promowanie lokalnych i regionalnych tradycji, zwyczajów i dziedzictwa 
kulturowego związanego z Wielkanocą oraz rękodzieła i sztuki ludowej.  
 
Termin: sobota 1 kwietnia 2023 r. 

Miejsce:  Park im. Króla Aleksandra Jagiellończyka w Łosicach, ul. Rynek 

 

Dla zwiedzających Jarmark czynny jest od godz. 9:00 do godz. 15:00.  

Dla wystawców Jarmark czynny jest od godz. 8:00 do godz. 16:00 (7:30 - 8:45 montaż stoiska, 15:00 – 
16:00 demontaż stoiska).  

WARUNKI UCZESTNICTWA 

Uczestnikami Jarmarku mogą być firmy, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, twórcy ludowi i 
rękodzieła artystycznego oraz kupcy posiadający w swej ofercie wyroby związane z tematyką świąteczną, 
kulturą ludową i rękodziełem. Preferowany asortyment: ozdoby świąteczne, stroiki, ceramika użytkowa i 
artystyczna, zabawki ręcznie robione, rzeźbione,   słodycze, wypieki cukiernicze, miody, sery, wędliny, 
wszelkie specjały polskiej kuchni świątecznej, artykuły rzemiosła artystycznego, biżuteria artystyczna, 
koronki, hafty, wiklina itp.  
 
Uczestnik zamierzający wziąć udział w Jarmarku zobowiązany jest dostarczyć osobiście lub przesłać 
organizatorowi prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia stoiska w terminie do 24 marca 2022 r. (przesłać 
można e-mailem na adres: kontak@ldklosice.pl lub dostarczyć osobiście do sekretariatu ŁDK, ul. Szkolna 5A 
(budynek na Stadionie Miejskim), tel. (83) 359 05 09, 531 257 246. 

 
1. Jarmark jest imprezą skierowaną do mieszkańców miasta i gminy Łosice oraz turystów.  
2. Opłata za stoisko (stolik), w wysokości 30 zł, pobierana jest w formie darowizny na cele statutowe 

Organizatora. Pieniądze te przeznaczone są na koszty związane z organizacją Jarmarku. Płatność 
będzie regulowana w dniu imprezy. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń (ilość miejsc 
ograniczona). 

3. Organizator zapewnia uczestnikowi Jarmarku teren z namiotami wystawienniczymi lub udostępnia 
miejsce do przygotowania własnego stoiska. Uczestnicy Jarmarku organizują je w miejscach 
wyznaczonych przez Organizatora, wyłącznie za jego zgodą.  

4. Wystawcy przysługuje jeden stolik i krzesełko, który zapewnia Organizator. Osoby posiadające własne 
namioty zgłaszają ich wymiar na karcie zgłoszeniowej.  

5. Lokalizację stoiska wskazuje koordynator Jarmarku, przy czym zastrzega sobie prawo do jej zmiany z 
przyczyn organizacyjnych lub technicznych. 



6. Ilość stolików, przyznanych Uczestnikowi przez Organizatora nie podlega zamianie, a ich przydział wnika 
z zaistniałej sytuacji logistyczno-organizacyjnej. Organizator wyznacza miejsce dla uczestnik, kierując się 
dbałością o jakość imprezy oraz zadowolenie i bezpieczeństwo Uczestników, współorganizatorów i osób 
odwiedzających Jarmark.  

7. Udostępnione przez Organizatora miejsce przeznaczone jest wyłącznie dla Uczestnika Jarmarku, który 
jest za nie odpowiedzialny. Uczestnik zobowiązany jest do utrzymywania wysokiego poziomu estetyki 
stoiska, dbania o czystość w jego obrębie. Po zakończeniu działalności stoiska Uczestnik zobowiązany 
jest do posprzątania odpadów wokół stoiska. Odpady muszą być wyrzucane wyłącznie do 
przeznaczonych do tego pojemników. 

8. Osoby obsługujące punkty żywnościowe oraz stoiska, na których prowadzi się sprzedaż lub dystrybucję 
artykułów spożywczych, muszą bezwzględnie posiadać ważną książeczką badań dla celów sanitarno-
epidemiologicznych. 

9. Osoby odpowiedzialne za stoiska, na których prowadzi się sprzedaż lub dystrybucję artykułów 
alkoholowych, winny posiadać aktualną koncesję na sprzedaż alkoholu uzyskaną w Urzędzie Miasta i 
Gminy Łosice. 

10. Na terenie „Łosickiego Jarmarku Wielkanocnego” zabrania się palenia tytoniu. 
11. Organizator ma prawo do wyłączenia ze sprzedaży stoiska/towaru, który według organizatora jest 

niezgodny z charakterem Jarmarku Świątecznego.  
12. Uczestnik wystawia na stoisku artykuły, które zostały wymienione w formularzu zgłoszeniowym 

nadesłanym do Organizatora, lub których rodzaj został ustalony z Organizatorem.  
13. Organizator nie pokrywa uczestnikom kosztów dojazdu na miejsce organizacji Jarmarku, ani żadnych 

innych kosztów, które poniósł uczestnik w związku z udziałem w Jarmarku Świątecznym. 
 

UBEZPIECZENIE 
1. Artykuły handlowe, urządzenia wystawowe i techniczne, Uczestnik ubezpiecza we własnym zakresie. 
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie towarów przed, po i w trakcie Jarmarku.  
3. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, wandalizmem, działaniem sił przyrody 

oraz innymi przyczynami losowymi.      
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: 

 wyniki finansowe sprzedaży prowadzonej w czasie Jarmarku, 
 wynikłe zobowiązania ze strony wystawcy względem Urzędu Skarbowego oraz Sanepidu. 

5. Wszelkie kwestie związane ze sprzedażą produktów tj. zezwolenia, podatki, koncesje, licencje, 
ubezpieczenia i inne leżą w gestii Wystawcy.  

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W przypadku nie stosowania się do ustaleń Regulaminu, Organizator może zdecydować o wykluczeniu 
uczestnika z Jarmarku. 

2. Ewentualne uwagi uczestników powinny być zgłaszane koordynatorom Jarmarku.  
3. Reklamacje złożone po zakończeniu Jarmarku, nie będą uwzględniane.  
4. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1) jest jednoznaczne z 

zapoznaniem się i zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu. 
5. Egzekwowanie ww. regulaminu powierza się Organizatorowi.  
 
INFORMACJE DODATKOWE: Łosicki Dom Kultury, ul. Piłsudskiego 4, 08-200 Łosice, tel./fax (83) 359 05 09, 
531 257 246, e-mail: kontakt@ldklosice. Koordynator Jarmarku: Dorota Kozłowska.   
 
 
 


