
REGULAMIN TARGU NIEDZIELNEGO 
 

§1 

Targ Niedzielny jest organizowany przez Gminę Ziębice wraz z Ziębickim Centrum 
Kultury zwanymi dalej Organizatorem. 

§2 

Targ rozpoczyna się od godziny 10.00 w dniu 24 marca 2019 r. w Ziębicach na 
Targowisku Gminnym "Mój Rynek" i trwa do godziny 15:00 tego samego dnia. 

§3 

Zasady uczestnictwa w Targu Niedzielnym 

1. Wystawiający są zobowiązani potwierdzić telefonicznie (74 8191 219) uczestnictwo 
w wyznaczonym przez Organizatora terminie. 

2. Wystawiający rozstawią się nie później niż 15 minut przed godziną rozpoczęcia 
Targu. 

3. Wystawiający nie może ingerować w ustawienie stolików dla wystawców oraz ich 
przestawiać. 

 

§4 

Zasady wystawiania 

1. Wystawiający nie może bez zgody Organizatora odstąpić lub udostępnić całego lub 
części stoiska innym wystawiającym. Możliwe jest jednak grupowe zgłoszenie udziału 
w Targu poprzez wspólne wynajęcie jednego stoiska. O szczegółach decyduje 
Organizator. 
2. Wymiary stoiska wynoszą ok. 0,80×2 m. W wyjątkowych sytuacjach organizatorzy 
mogą przydzielić stoisko o innych wymiarach. 
3. Za udostępnienie stoisk handlowych nie będzie pobierania opłata. 
4. O ile Wystawca ma zamiar korzystać z własnego wyposażenia dodatkowego ma 
obowiązek uzgodnić to z organizatorem. 
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyznaczania konkretnych miejsc 
określonym wystawcom, zgodnie z koncepcją organizacyjną i warunkami technicznymi 
Targu. 
6. Wystawiający zobowiązuje się do prowadzenia działalności przez cały okres i w 
godzinach trwania Targu, czyli od 24 marca 2019 r. od godziny 10.00 do 15.00 chyba, 
że cały asortyment zostanie wyprzedany wcześniej.    
7. Wystawiający nie może, bez zgody Organizatora, zająć większej powierzchni niż 
określona w zgłoszeniu. Zgoda i ewentualne warunki odpłatności pozostają do 
szczegółowego uzgodnienia z Organizatorem. 
8. Wystawiający ma prawo reklamy i różnych form promocji swoich produktów w 
obrębie wynajętej powierzchni, o ile nie zakłóca ona toku działalności innych 
uczestników Targu. 
9. Możliwe jest również prowadzenie akcji reklamowych i promocyjnych w innych 
miejscach Targu. Szczegóły do uzgodnienia z Organizatorem. 
 

      



§5 

Wystawca jest zobligowany do: 
 

1. Utrzymania porządku wewnątrz stoiska oraz wokół niego w trakcie trwania Targu jak 
i po jego zakończeniu. 
2. Wystawca może korzystać z gniazd energii elektrycznej znajdujących się we wiatach 
handlowych. Doprowadzenie energii elektrycznej do stoisk handlowych leży po stronie 
Wystawiającego. 
      §6 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: 
 

1. Towar przeznaczony do sprzedaży. 
2. Uszkodzenia powstałe na osobie lub mieniu Wystawcy przed, po i w trakcie trwania 
Targu. 
3. Szkody spowodowane kradzieżą, ogniem, wichurą, deszczem, zamieciami 
śnieżnymi, eksplozją, zalaniem wodą, przerwą w dostawie lub przepięciem prądu i 
innymi przyczynami losowymi. 
      §7 
Nie dopuszcza się parkowania pojazdów Wystawców przy stanowiskach handlowych, 
za wyjątkiem czasu przeznaczonego na wyładunek towaru. 
 

      §8 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w regulaminie, jeżeli nastąpi taka 
konieczność oraz prawo ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu. 
      §9 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 marca 2019 roku. 
  
 
 

 

 

 

 

 


