
REGULAMIN UDZIAŁU W KIERMASZU WIELKANOCNYM 
W OPOLU LUBELSKIM 

20.03.2021r. 
 
 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 
1.1.  Organizatorem Kiermaszu Wielkanocnego jest Opolskie Centrum Kultury w Opolu 

Lubelskim, ul. Lubelska 30, 24-300 Opole Lubelskie, zwana dalej „Organizatorem”. 
1.2.  Wystawcy biorący udział w Kiermaszu oraz Organizator zobowiązują się do 

przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie. 
1.3.  Warunki uczestnictwa w Kiermaszu określają łącznie: 

- Niniejszy Regulamin, 
- Karta Zgłoszenia.  
 

2. CEL KIERMASZU: 
2.1. Kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o polskiej tradycji rzemieślniczej 

i rękodzielniczej, spożywczej i kulinarnej. 
2.2. Promocja przedmiotów i twórców regionalnych. 
2.3. Aktywizacja społeczności lokalnej. 

 
3. SPRAWY ORGANIZACYJNE: 

3.1. Lokalizacja Kiermaszu: Plac przed budynkiem Opolskiego Centrum Kultury, ul. Lubelska 
30, 24-300 Opole Lubelskie. 

3.2. Termin Kiermaszu: 20 marca (sobota) 2021r. w godz. 10.00-14.00. 
3.3. Miejsce zostanie udostępnione dla Wystawców w dniu Kiermaszu od godz. 9.00. 

 
4. GODZINY OTWARCIA I PROGRAM: 

4.1. Godz. 9:00 – przyjazd, rejestracja Wystawców i przygotowanie stoisk. 
4.2. Godz. 10:00 – 14:00 – Kiermasz. 
4.3. Od godz. 14:00 – demontaż stoisk.  
 

5. OBOWIĄZKI WYSTAWCY: 
5.1. Wystawca obowiązkowo powinien być obecny na stoisku od czasu przekazania przez 

Organizatora miejsca do godz. 14:00. 
5.2. Wystawca zobowiązany jest zapewnić nieprzerwaną obsługę stoiska w godzinach 

otwarcia Kiermaszu, oznakować nazwy produktów, zapewnić estetyczny wystrój stoiska 
w aranżacji nawiązujących do Świąt Wielkanocnych oraz odpowiednią ilość produktów 
do sprzedaży. 

5.3. Wystawca zobowiązany jest do utrzymania czystości na stoisku w trakcie trwania 
Kiermaszu oraz do posprzątania stoiska i terenu, który wykorzystywał podczas Kiermaszu 
po jego zakończeniu. 

5.4. Ekspozycja powinna mieścić się w obrębie miejsca wystawowego. 
5.5. Wystawca zobowiązuje się przestrzegać wszelkich przepisów dotyczących zachowania 

bezpieczeństwa w związku z epidemią COVID-19. Wystawca zobowiązuje się w 
szczególności do zapewnienia środków ochrony osobistej oraz dezynfekcyjnych dla 
siebie, swoich pracowników oraz osób korzystających z usług uczestnika w trakcie 
trwania Kiermaszu. 

5.6. Wszelkie wystawiane rzeczy muszą być legalne z punktu widzenia polskiego prawa 
i dopuszczone do obrotu. 

5.7. Wszelką odpowiedzialność za dystrybuowane produkty ponosi wystawca. 



6. ORGANIZATOR ZAPEWNIA: 
6.1. Powierzchnię na stoisko ustalone z Wystawcą (domek/namiot, stół, krzesła). 
6.2. Organizator posiada ograniczoną ilość domków oraz namiotów. 
6.3. Promocję wydarzenia (plakaty, Internet). 
6.4. Oznakowanie stoisk (nazw wystawców). 

 
7. ZASADY UCZESTNICTWA: 

7.1. Warunkiem uczestnictwa w Kiermaszu jest dostarczenie wypełnionej Karty Zgłoszenia  
do 18 marca 2021r. osobiście na adres: ul. Lubelska 30, Opole Lubelskie lub e-mailem:  
beata.wojewoda@ockopolelubelskie.pl  / edyta.kurys@ockopolelubelskie.pl  
Wypełnienie Karty Zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. 

7.2. Aktualne zasady i ograniczenia związane z epidemią koronawirusa, na moment 
organizacji Kiermaszu Wielkanocnego 2021, znajdować będą się na stronie 
https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia  

 
8. REZYGNACJA: 

8.1. Wystawca może zrezygnować z udziału w Kiermaszu pod warunkiem zgłoszenia 
telefonicznego do dnia 18 marca 2021r. 

8.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Kiermaszu lub jego odwołania 
w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatora. 

 
9. EKSPOZYCJA I LOKALIZACJA: 

9.1. Organizator wskazuje lokalizację stoiska oraz udostępnia Wystawcy powierzchnię 
na stoisko. 

9.2. O lokalizacji stoiska decyduje: 
- Termin nadesłania prawidłowo wypełnionej Karty Zgłoszenia oraz kolejność, 
- Wielkość stoiska, 
- Możliwość terenu. 

9.3. Na kiermaszu można sprzedawać produkty lokalne i tradycyjne oraz lokalne wyroby, 
które nawiązują do zwyczajów i tradycji Świąt Wielkanocnych. 

 
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

10.1. Organizator zastrzega sobie możliwość zamiany regulaminu wydarzenia oraz jego 
poprawianie. O wszelkich zmianach będzie informować wystawców drogą telefoniczną. 
Wystawca, który nie zaakceptuje powyższych zmian regulaminu ma prawo do rezygnacji 
z uczestnictwa w Kiermaszu. 

10.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca Kiermaszu z przyczyn 
od niego niezależnych. 

10.3. W przypadku sytuacji losowych niezależnych od Organizatora będzie on zmuszony 
do odwołania Kiermaszu. 
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