
JARMARK STAROCI i RĘKODZIEŁA w Rybniku 

w drugą sobotę każdego miesiąca 2022 r. 

 

REGULAMIN 

 

1.  Jarmark Staroci i Rękodzieła, zwany dalej „Jarmarkiem” jest imprezą wystawienniczo- handlową dla 

kolekcjonerów, miłośników przedmiotów sztuki i dawnych wyrobów użytkowych, wytwórców 

regionalnych wyrobów użytkowych i artystycznych, rękodzielników, sprzedawców używanych książek 

oraz wszystkich osób zainteresowanych sprzedażą lub wymianą własnych rzeczy używanych. 

 

2.  Organizatorem Jarmarku jest Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach. Informacje: Dom Kultury  

     w Rybniku-Chwałowicach, tel. 32 4216222, e-mail: dkchwalowice.promocja@gmail.com.  

 

3.  Jarmark odbywa się w każdą drugą sobotę miesiąca w godz. od 7.00/8.00 do 13.00/15.00) na 

rybnickim Deptaku - ciąg ulic: Jana III Sobieskiego i Powstańców Śląskich. Organizator zastrzega 

sobie prawo do zmiany terminów i godzin Jarmarku z uwagi na święta państwowe lub inne wydarzenia, 

oraz odwołanie Jarmarku z przyczyn niezależnych, o czym zobowiązuje się powiadamiać za 

pośrednictwem mediów społecznościowych oraz swojej strony www.dkchwalowice.pl, ze stosownym 

wyprzedzeniem.  

 

4.  W Jarmarku mogą brać udział zarówno podmioty prawne - firmy, jaki i osoby fizyczne - prywatne. 

Udział w Jarmarku jest bezpłatny.  

 

5.  Organizator nie prowadzi rezerwacji miejsc dla Wystawców, nie zapewnia też żadnych elementów do 

    ekspozycji asortymentu, każdy z Wystawców organizuje miejsce ekspozycji we własnym zakresie.   

    Miejsce to nie może zajmować większej powierzchni niż 8 m bieżących.  

 

     6.  Dopuszcza się dojazd samochodami w godz. 5.00-9.00 na czas montażu stoiska oraz w godz.13.00 - 

        16.00 na czas jego demontażu. W innych godzinach, wjazd na deptak będzie możliwy tylko w   

        szczególnych przypadkach. Wystawcy otrzymują Kartę wystawcy, która upoważnia do wjazdu na    

        Deptak na czas montażu i demontażu stoiska oraz do darmowego parkowania na parkingu Urzędu  

        Miasta w Rybniku (wjazd od ul. Miejskiej). 

 

     7.  Wystawca jest zobligowany do przebywania lub pozostawienia osoby odpowiedzialnej na stoisku.  

         Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy i eksponaty wystawione na stoisku. 

         Po godz. 15.00 Wystawcy zobowiązują się do uprzątnięcia i likwidacji swoich stanowisk. 

 

     8.  Wystawcy, którzy organizują swoje stanowiska w innych niż wyznaczone przez Organizatora miejscach  

         lub nie stosują się do zakazu postoju samochodów w obrębie Deptaku, mogą zostać ukarani przez  

         służby porządkowe. 

       

     9.  Wystawcy są zobowiązani dbać o schludny wygląd swoich stanowisk oraz uprzątnąć to miejsce po  

         zakończeniu Jarmarku. Wszelkie szkody w mieniu powstałe z winy Wystawcy lub Uczestnika  

         Jarmarku, zostaną przez niego naprawione lub pokryje on koszty ich naprawy. 

 

    10.  Na terenie Jarmarku i w czasie jego trwania obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu,  

         palenia papierosów i zażywania wszelkich środków odurzających. 

 

    11.  Zabrania się Uczestnikom i Wystawcom w czasie i miejscu Jarmarku: 

         a) wnoszenia i oferowania do sprzedaży przedmiotów lub ich części, których posiadanie jest  

         prawnie zabronione, a także mogących stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia 

         Uczestników i Wystawców Jarmarku; 

         b) wystawiania i oferowania do sprzedaży przedmiotów obrażających uczucia religijne,  

         przedstawiające treści pornograficzne, broni palnej, amunicji, materiałów wybuchowych czy  

         niebezpiecznych, w tym - środków odurzających; 

         c) oferowania do sprzedaży przedmiotów fabrycznie nowych, nie przedstawiających wartości  

         kolekcjonerskiej. 

          d) prezentowania i handlowania w szczególności:  

             - alkoholami, wyrobami tytoniowymi oraz innymi używkami, 

             - lekami i artykułami parafarmaceutycznymi, 
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          - materiałami palnymi oraz wybuchowymi, 
          - częściami i artykułami samochodowymi, 
          - współczesnymi artykułami audio i fonograficznymi, 
          - wyrobami gastronomicznymi, 
          - nową odzieżą (z wyłączeniem rękodzieła) i nowymi książkami,  
          - współczesnymi zabawkami (z wyłączeniem zabawek używanych oraz rękodzielniczych  
            zabawek ludowych) 
          - przedmiotami nielegalnymi, pochodzącymi z kradzieży, 
          - przedmiotami propagującymi faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa, propagującymi    

            nienawiść na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych lub wyznaniowych. 

 

    12.  Wystawcy zobowiązani są ponadto przestrzegać ogólnie przyjęte zasady rzetelności i uczciwości  

          kolekcjonerskiej i rękodzielniczej, w związku z tym zobowiązują się informować kupujących o  

          przedmiotach będących kopiami lub dubletami. 

 

    13.  Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia lub straty eksponatów,   

         a także wypadki losowe Uczestników Jarmarku zaistniałe podczas jego trwania. Organizator nie ponosi  

         też odpowiedzialności za wady prawne i ukryte wady techniczne oferowanych przez Wystawców do  

         sprzedaży przedmiotów np. uszkodzenia, fałszerstwa itp. Organizator nie jest też w żaden sposób stroną  

         zawieranych transakcji handlowych pomiędzy Wystawcami a Uczestnikami Jarmarku.   

 

    14.  Uczestnicy Jarmarku są zobowiązani do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz  

          poleceń porządkowych obsługi Jarmarku, jak również do utrzymania czystości na swoim stoisku i po  

          jego likwidacji. 

 
     15.  W sprawach organizacyjnych i porządkowych podczas trwania Jarmarku decydują polecenia i 

          rozstrzygnięcia przedstawiciela Organizatora Jarmarku i Straży Miejskiej. 

 

     16.  Wystawcy i Uczestnicy nie przestrzegający postanowień niniejszego Regulaminu, zakłócający spokój,  

          naruszający porządek podczas Jarmarku, będą wypraszani z terenu jego trwania, co nie wyklucza 

          prawa Organizatora do powiadomienia organów porządkowych (Straż Miejska, Policja) o incydentach  

          spowodowanych przez Wystawcę\Uczestnika Jarmarku. W takich przypadkach Organizator zastrzega  

          sobie prawo pozbawienia Wystawcy ponownego udziału w Jarmarku. 

 

     17.  Wystawcy i Uczestnicy wyrażają zgodę na audiowizualne utrwalanie przebiegu Jarmarku i ich  

          wizerunków, a także na wykorzystywanie tych materiałów przez Organizatora w celach promocyjnych,  

          informacyjnych czy reklamowych. Ich udział w Jarmarku oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 

 

     18.  W związku z obowiązującymi zaleceniami sanitarnymi Jarmark odbywa się zgodnie z 

          Obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Oznacza to, że Wystawcy mają obowiązek posiadania  

          płynu dezynfekującego, z którego może skorzystać Uczestnik nabywający lub oglądający towar.  

          Konieczne jest również zachowanie dystansu społecznego między Uczestnikami oraz odstępów  

          między stoiskami handlowymi. 

 

     19.  Każdy Wystawca i Uczestnik Jarmarku oświadcza, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą  

          zakażoną oraz nie przebywa w kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Ponadto każdy  

          Wystawca i Uczestnik Jarmarku oświadcza, iż jest świadomy/świadoma, że podczas przebywania na  

          terenie imprezy może zarazić się koronawirusem oraz przenieść go na inne osoby. 

 

     20.  W przypadku zmiany sytuacji epidemiologicznej i niemożności organizowania Jarmarku Staroci i  

          Rękodzieła w Rybniku, wydarzenie zostanie odwołane lub czasowo zawieszone. 
 


