
KARTA UCZESTNIKA IMPREZY 

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ 

DO DNIA 11 SIERPNIA 2022 R. 

e-mail: klimontow@klimontow.pl lub na adres 

Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie 

ul. Zysmana 1; 27-640 Klimontów 

Imię i nazwisko……………………………...………………………… 

Adres zamieszkania…………………………….……………………… 

………………………………………………………………………… 

Nr tel. ……………………………………….…….…………………… 

Wielkość potrzebnej powierzchni pod stoisko w metrach 

.………………………………………………………………………… 

Rodzaj twórczości………………………..…………………………… 

................................................................................................................ 

Nr rejestracyjny samochodu……………….………………………….. 

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z treścią regulaminu 

i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

 

 

……………………………… 

Własnoręczny podpis 

PROSIMY O ZABRANIE AKTUALNEJ LEGITYMACJI STOWARZYSZENIA 



REGULAMIN DLA TWÓRCÓW LUDOWYCH 

Regulamin określa zasady organizacyjne dotyczące wystawienia stoiska w trakcie imprezy pod nazwą: 
JARMARK NA ŚW. JACKA organizowane w KLIMONTOWIE w dniach 15-17 sierpnia 

1. Twórcy zamierzający wziąć udział w JARMARKU NA ŚW. JACKA zobowiązani są 
przesłać organizatorowi prawidłowo wypełnioną KARTĘ UCZESTNIKA IMPREZY 
w terminie do 11 sierpnia pocztą lub e-mailem na adres: Urząd Miasta i Gminy 
w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27 – 640 Klimontów w godzinach 7.30-15.30, e-mail: 
klimontow@klimontow.pl 

2. Opłaty nie będą pobierane od: 

a. członków Stowarzyszenia Twórców Ludowych w celu potwierdzenia członkostwa 
należy przedstawić kopię certyfikatu przynależności załączoną do Karty Uczestnika 
Imprezy 

b. rzemieślników - przedstawicieli tzw. ginących zawodów 

3. Łączenie wyrobów rękodzieła ludowego z innymi (np. importowanymi z Chin) jest 
zabronione. Za sprzedaż innych wyrobów niezaliczających się do wytwórczości ludowej 
będzie pobierana opłata według „Regulaminu za stoiska handlowe”. 

4. Uczestnicy zajmują wyłącznie miejsca wyznaczone przez Organizatora. Sposób 
zagospodarowania oraz użytkowania stanowiska musi być zgodny z obowiązującymi 
przepisami, w szczególności BHP i ppoż. nie może stwarzać zagrożenia dla osób lub mienia 
oraz nie może uniemożliwiać lub utrudniać: użytkowania stoisk przez innych Uczestników. 

5. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody i przedmioty pozostawione przez 
Uczestnika na stoisku. 

6. Parkowanie na terenie IMPREZY dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez 
Organizatora. 

7. Warunkiem wjazdu na teren IMPREZY będzie WJAZDÓWKA i IDENTYFIKATOR 
(2 szt. na stoisko). Wjazd na teren imprezy 15.08 - do godz. 11.00. 

Identyfikatory będą wydawane twórcom wystawiającym swoje stoiska w trakcie IMPREZY, według 
listy sporządzonej na podstawie zweryfikowanych KART UCZESTNIKA IMPREZY. 

Identyfikatory do odebrania U PRACOWNIKA URZĘDU MIASTA I GMINY w dzień imprezy tj. 
15-17.08. Organizator nie zapewnia wystawcom namiotów, stołów i krzeseł. 

Ponadto zastrzega sobie prawo do weryfikacji towaru sprzedawanego przez niewnoszących opłaty 
twórców ludowych. 

W przypadku niezgodności wyrobów z deklaracją w Karcie Uczestnika Imprezy na twórcę 
zostanie nałożony obowiązek wniesienia opłaty według regulaminu za stoiska handlowe lub 
nakaz opuszczenia terenu imprezy. 

Wszelkiego rodzaju informacje odnośnie wzięcia udziału w JARMARKU NA ŚW. JACKA udzielane 
będą w Urzędzie Miasta i Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów – p. Sylwia 
Burczyńska - tel. 158661100 w. 23 od dnia 01.08.2022 roku, e-mail: klimontow@klimontow.pl 


