
WARUNKI UCZESTNICTWA 
1. „Jarmark Bożonarodzeniowy 2022 r.” jest wydarzeniem dwudniowym - termin                                     
17-18.12.2022 r.  w godzinach 13.00-19.00.  
Państwa deklaracja udziału w Jarmarku zakłada zatem obecność na dwa dni. Chcielibyśmy 
uniknąć sytuacji, w której stoiska handlowe pozostają puste. W przypadku braku 
dyspozycyjności na dwa dni konieczne jest potwierdzenie w którym dniu Państwo będziecie. 
2. Własne stoiska handlowe i własne namioty rozkładamy w dniu 17.12.2022 r. od godz. 7:00, 
wszystkie powinny być rozłożone do godz. 10:00. Do godz. 12:30 musi być wyłożony 
asortyment i przygotowana strefa cateringowa.  
3. Namioty organizatora będą do dyspozycji od godz. 10.00. Pierwsze 25 zaakceptowanych 
przez GOKiS zgłoszeń ma zagwarantowane namioty w jednakowym kolorze, w rozmiarze 3x3 
m. Pozostałe zgłoszenia będą zobligowane do dostarczenia własnego namiotu. 
4. W przypadku braku zgodności asortymentu z informacją zawartą w karcie stoiskowej, 
Organizator ma prawo odmówić możliwości sprzedaży wystawcy ww. asortymentu. Produkty 
alkoholowe mogą być sprzedawane tylko po wcześniejszej akceptacji Organizatora                                             
i po uzyskaniu odpowiednich pozwoleń. 
5. Opłaty za stoiska handlowe w czasie „Jarmarku Bożonarodzeniowego 2022 r.” zostały 
uregulowane Zarządzeniem Dyrektora GOKiS Kąty Wrocławskie nr 01/11/2022 z dnia 
10.11.2022, w sposób następujący: 
- szkoły, stowarzyszenia, fundacje, koła gospodyń wiejskich, sołectwa, osiedla z obszaru gminy 
Kąty Wrocławskie - opłata 1 zł za stoisko, 
- pozostałe stoiska handlowe z obszaru gminy Kąty Wrocławskie – 100 zł za stoisko, 
- stoiska handlowe spoza gminy Kąty Wrocławskie – 175 zł za stoisko, 
- stoiska handlowe z alkoholem – 350 zł za stoisko. 
Opłaty dotyczy stoiska o wymiarach 3x3, w przypadku zajęcia większej przestrzeni stoiskowej, 
opłata będzie naliczana proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni. Warunkiem udziału                    
w imprezie jest uiszczenie opłaty on-line po otrzymaniu linka na podany przez Państwa adres 
e-mail lub przelewem bankowym na konto: Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich 26 
9574 0005 2001 0000 0680 0001 z dopiskiem  „Jarmark Bożonarodzeniowy 2022 r.” do 3 dni 
roboczych po akceptacji przez Organizatora.  
6. Wystawcy w ramach wniesionej opłaty mają zagwarantowane namioty (1 szt.), krzesła                      
(2 szt.) i stoły (1 szt.) oraz standardowe oświetlenie namiotu (w razie konieczności) -                                 
nie dotyczy to podmiotów, które nie uzyskały takich gwarancji. Jeśli ktoś z Państwa uzna                         
za stosowne oświetlić swoje miejsce handlowe dodatkowo, uprzejmie prosimy zaopatrzyć się 
w kabel oraz oświetlenie zewnętrzne. Nie zapewniamy butli gazowych ani urządzeń gazowych. 
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji                                  
pod numerami telefonów: kom.: 691733918 lub stacjonarny: 713166141. 
7. Ankietę dla wystawców należy wypełnić i wysłać on-line do dnia 11.12.2022 r. 
 

 


