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REGULAMIN 

KIERMASZU RÓŻANE RÓŻNOŚCI 

oraz Plenerowych Targów Różanych 

9-11 września 2022 r. 

 

&1  

ZASADY OGÓLNE 

 

1. Kiermasz Różany jest integralną częścią 48. Święta Róży.  Organizatorem Kiermaszu Różanego 

zwanego w dalszej części „Kiermaszem” odbywającego się w terminie: 9-11 września na terenie 

Parku miejskiego im. R. Traugutta jest Kutnowski Dom Kultury z siedzibą w Kutnie (99-302) przy ulicy 

Żółkiewskiego 4. 

2. Dysponentem terenu, na którym odbywa się Kiermasz jest wyłącznie Kutnowski Dom Kultury z 

siedzibą w Kutnie (99-302), ul. Żółkiewskiego 4. 

3.Warunki uczestnictwa w Kiermaszu określają łącznie: niniejszy Regulamin oraz formularz zgłoszenia.  

4. Kiermasz Różany składa się z następujących części: 

a. Kiermasz Różane Różności - namioty wystawiennicze zlokalizowane w Parku im. R. Traugutta 

b. Kiermasz Ogrodniczy - Park im. R. Traugutta 

c. Plenerowe Targi Różane  -Park im. R. Traugutta  

 

&2 

WARUNKI UDZIAŁU 

 

1. Warunkiem uczestnictwa w Kiermaszu jest: 

a. prawidłowe wypełnienie formularza online znajdującego się na stronie Organizatora pod 

adresem  www.kdk.net.pl. Formularz należy przesłać do dnia 20.07.2021r. Wszelkie  pytania 

dotyczące  Kiermaszu prosimy kierować  na adres biuro@swietorozy.pl bądź prosimy o kontakt 

telefoniczny pod numerem: 603-809-266.  

3. Organizatorzy po otrzymaniu zgłoszenia w ciągu 15 dni potwierdzają jego otrzymanie (telefonicznie 

lub mailowo) i informują o przyjęciu lub odmowie wystawienia proponowanego stoiska. 

4. Organizator ma prawo odmówić potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia Wystawcy oraz nie wyrazić 

zgody na udział w Wystawie bez podania przyczyn. 

 

 

 

&3  

PRZEPISY ORGANIZACYJNE 

 

1. Harmonogram Kiermaszu: 

mailto:biuro@swietorozy.pl
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a. 9 września – wjazd na teren Kiermaszu możliwy jest od godziny 12:00 do godziny 15:00. Po 

godzinie  15:30 auta muszą zostać usunięte poza Park im. R. Traugutta i teren przed Kutnowskim 

Domem  Kultury. Lista parkingów określona jest pkt 2 paragrafu 3. Gotowość Stoiska godzina 16:00 

b. 10 września –  wjazd na teren Kiermaszu  możliwy  jest od godziny 6:30 do godziny 9:30. Po 

godzinie 9:30 auta muszą zostać usunięte poza Park im. R. Traugutta i teren przed Kutnowskim 

Domem  Kultury. Lista parkingów określona jest w pkt 2  paragrafu 3. Gotowość Stoiska godzina 

10:00 

c. 11 września – wjazd na teren Kiermaszu  możliwy  jest od godziny 6:30 do godziny 9:30. Po 

godzinie 9:30 auta muszą zostać usunięte poza Park im. R. Traugutta i teren przed Kutnowskim 

Domem  Kultury. Lista parkingów określona jest w pkt 2  paragrafu 3. Gotowość Stoiska godzina 

10:00 

2. Organizator udostępnia  na czas  48. Święta Róży, tj. 9-11 września 2022 roku parkingi 

zlokalizowane  przy ul. Żółkiewskiego. Do wjazdu na  parking upoważnia przepustka, którą Wystawca 

otrzyma w dniu przyjazdu od Organizatora.  

3. Wystawiający ma obowiązek zająć plac lub namiot o numerze przyporządkowanym wystawcy. 

Numer wraz z mapką sytuacyjną  Wystawca otrzyma od Koordynatora Kiermaszu w dniu przyjazdu.  

4. Wystawca nie ma możliwości zajęcia innego, niż wynika z przydziału miejsca. Organizator ma 

prawo nie wyrazić zgody na zamianę przydzielonych miejsc, gdy koliduje to z ogólną wizją i 

porządkiem. 

5. Wystawiający nie może bez zgody Organizatora odstąpić lub udostępnić całego lub części stoiska 

innym wystawiającym.  

6. Wystawiający nie może, bez zgody Organizatorów, zająć większej powierzchni niż określona w 

zgłoszeniu. Zgoda i ewentualne warunki odpłatności pozostają do szczegółowego uzgodnienia z 

Organizatorami. 

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyznaczania konkretnych miejsc określonym 

wystawcom, zgodnie z koncepcją organizacyjną i warunkami technicznymi Kiermaszu Różanego. 

8. Wystawiający ma prawo reklamy i różnych form promocji swoich produktów w obrębie wynajętej 

powierzchni, o ile nie zakłóca ona toku działalności innych uczestników  Kiermaszu. 

9. Wystawcy są zobowiązani do sprzedaży wyłącznie asortymentu podanego w Formularzu 

zgłoszeniowym i zaakceptowanego przez Organizatora.     

10. Wystawca, który w swoim asortymencie posiada róże  jest zobowiązany do sprzedaży 

wyselekcjonowanych  i sprawdzonych odmian, posiadających licencję. Warunkiem otrzymania 

miejsca pod stoisko na Plenerowych Targach Różanych jest dostarczenie na Ogólnopolską Wystawę 

Róż minimum 10 odmian róż (o przyjęciu stoiska decyduje Organizator).  

11. Ze względu na wymagania PIH, US, PIP, SANEPIDU, BHP, P.POŻ. itp. Instytucji, Wystawcy są 

zobowiązani do posiadania aktualnych badań, zezwoleń, certyfikatów itp. 

12. Bezwzględnym wymogiem stawianym przez Organizatora jest estetyczny wygląd stoiska. 

Wystawiający aranżują stoiska zgodnie z własną koncepcją i na własną odpowiedzialność i ryzyko. W 

przypadkach naruszeń zasad współżycia społecznego i bezpieczeństwa innych osób. Wystawiający ma 

obowiązek, na żądanie Organizatorów, do usunięcia lub poprawy określonych elementów stoiska. 

13. Organizator ma  prawo natychmiastowego  zamknięcie  stoiska  i usunięcia  Wystawcy bez zwrotu 

kosztów uczestnictwa w przypadku stwierdzenia naruszenia przez niego Regulaminu Kiermaszu 

Różanego lub jakichkolwiek innych  przepisów wyższej rangi.   
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14. Za rzeczy własne pozostawione przez Wystawiającego, Organizator nie ponosi odpowiedzialności 

i elementy te mogą zostać zagospodarowane przez Organizatora bez prawa roszczeń ze strony 

porzucającego mienie. 

15. Reklamy naruszające dobre obyczaje, lub interesy Organizatora będą niedopuszczone do 

rozpowszechniania lub usunięte z terenów imprezy na koszt reklamodawcy. 

16. W czasie  48. Święta Róży kategorycznie zabrania się prowadzenia kampanii wyborczych, 

promocyjnych akcji agitacyjnych i wszelkiej działalności politycznej.  

 

&4 

ZASADY WYSTAWIANIA 

 

1. Organizator określa lokalizację stoiska, oraz udostępnia Wystawcy powierzchnię wg. Formularza 

Zgłoszenia. 

2. W ramach standardowej opłaty Organizator zapewnia dostęp do energii elektrycznej o 

maksymalnej łącznej mocy do 0,5 kW, większe zapotrzebowanie może być zrealizowane po 

wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem i za dodatkową opłatą. 

3. Opłata obejmuje wynajęcie powierzchni wraz z namiotem bądź terenu pod stoisko, koszty 

funkcjonowania i promocji imprezy oraz sprzątanie otoczenia stoiska. 

4. Wymiary stoiska oraz teren pod miejsce handlowe wynoszą ok. 3×3 m.  

5. Wystawca może prowadzić działalność handlową we własnych obiektach, jedynie za zgodą 

Organizatora. 

6. Wystawiający zobowiązuje się do prowadzenia działalności przez cały okres i w godzinach trwania 

KIERMASZU. Kiermasz Różany na terenie parku im. R. Traugutta  oraz na parkingu przed budynkiem 

Kutnowskiego Domu Kultury udostępniony jest dla Odwiedzających w następujących godzinach: 

 

* 9 września 2022r.– 16:00-20:00 

* 10-11 września 2022r. – 10:00-20:00  

7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za kradzież mienia wystawców oraz zniszczenia 

powstałe w wyniku działania czynników atmosferycznych, przerw w dostawie prądu, aktów 

wandalizmu oraz innych przyczyn losowych, niezależnie od podejmowanych przez Organizatorów 

działań mających na celu zapobieganie i minimalizację powyższych zagrożeń. 

8. Usługi ochrony świadczone będą 24 h na dobę w czasie trwania Kiermaszu. Personel ochrony 
zatrudniony jest w celu patrolowania i zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania porządku 
publicznego na Terenie Kiermaszu. 
9. Zabronione są działania prowadzące do niszczenia elementów wyposażenia stoisk i wprowadzające 
zagrożenie bezpieczeństwa uczestników Kiermaszu, szczególnie: 

• podłączania i użytkowania niesprawnych urządzeń elektrycznych; 

• wykonywania prac elektrycznych przez nieuprawnione osoby i bez zgody Organizatorów; 

• pozostawiania bez dozoru działających urządzeń, które nie są przeznaczone do ciągłej 

eksploatacji; 

• używania urządzeń gazowych bez szczegółowego uzgodnienia z Organizatorami; 

• używania źródeł otwartego ognia bez szczegółowego uzgodnienia z Organizatorami; 

• wnoszenia, przechowywania, eksponowania materiałów niebezpiecznych; 

• stwarzania zagrożenia pożarowego; 
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• blokowania dróg ewakuacyjnych; 

 

10. Wystawiający jest zobowiązany pozostawić teren stoiska uporządkowany i czysty. 

11. W czasie trwania Jarmarku zabrania się używania agregatów prądotwórczych oraz innych 

urządzeń powodujących nadmierny hałas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

&5 

OPŁATY 

1. Tabela opłat: 

Lp. Rodzaj opłaty Cena brutto 

1. Teren w sektorze ogrodniczym  - Park im. R. Traugutta 
(3x3 m) 

350,00 

2. Każdy dodatkowy teren w sektorze ogrodniczym  wycena indywidualna 

3. Teren wraz z namiotem (3x3 m)  350,00 

4. Opłata za obsługę techniczną, związana ze 
zwiększonym zapotrzebowaniem na energię 
elektryczną  

do ustalenia z  
Organizatorem  

5. Uszkodzenie częściowe bądź całkowite namiotu 1000,00 

2. Wszelkie opłaty za stoiska niestandardowe będą wyceniane i uzgadniane indywidualnie 

przez Organizatora. 

3. Warunkiem uczestnictwa w Kiermaszu jest wpłacenie pełnej należności w terminie 10 dni 

od daty wystawienia faktury pro-forma przesłanej na adres e-mail podany w zgłoszeniu. 

4. Za prowadzenie jakichkolwiek działań handlowych, promocyjnych bez zgody organizatora 

pobiera się karną opłatę ryczałtową w wysokości 2.000,00 zł. netto. 

5. Wystawca ma prawo odstąpić od uczestnictwa w Kiermaszu. Odwołanie uczestnictwa 

wymaga formy pisemnej przesłanej pocztą lub emailem na adres biuro@swietorozy.pl. Za 

datę odwołania uczestnictwa uważa się datę wpływu do siedziby Organizatora pisma 

poleconego lub emaila zawierającego  stosowne  oświadczenie. Odwołanie  

uczestnictwa  w  przypadku  rezygnacji  przez  Wystawcę  po  dniu  20  sierpnia  2022  roku  z  

wynajmu  kwota  czynszu wpłacona przez Wystawcę, nie podlega zwrotowi.  
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6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany rozmieszczenia oraz lokalizacji stoisk 

handlowych z przyczyn niezależnych od niego i Wystawca nie może podnosić roszczeń z tego 

tytułu.  

7. Organizator  zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z przyczyn niezależnych od 

niego. Wystawca  nie może podnosić roszczeń z tego tytułu.  

8. Organizator zastrzega  sobie  prawo  rozwiązania  umowy  w  trybie  natychmiastowym  w  

przypadku  złamania „Regulaminu Kiermaszu”, co może skutkować usunięciem Wystawcy z 

Kiermaszu.  

9. Każdy z Wystawców jest zobowiązany do  przestrzegania  i  egzekwowania  panujących  

obostrzeń epidemiczno-sanitarnych zgodnie  z  aktualnie  obowiązującymi  przepisami  i  

rozporządzeniami  w  zakresie  przeciwdziałania rozpowszechniania się Covid-19 oraz 

zapewnienia niezbędnych środków do dezynfekcji i ochrony osobistej. 

 

&6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku, gdyby Kiermasz  nie doszedł do skutku 

lub uległ skróceniu z przyczyn niezależnych od Organizatorów. Odpowiedzialność Organizatorów za 

odwołanie lub skrócenie  Kiermaszu z innych przyczyn jest ograniczona maksymalnie do wysokości 

wniesionych opłat. 

2. Wszelkie reklamacje Wystawca zgłasza w czasie trwania KIERMASZU, a po upływie tego terminu 

prawo do zgłoszeń roszczeń wygasa. 

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego, a sądem wskazanym do rozpatrywania ewentualnych sporów jest sąd właściwy dla 

siedziby Organizatora 

4. Z chwilą złożenia przez Wystawcę Karty Zgłoszenia następuje przyjęcie niniejszego regulaminu. 

5. Egzekwowanie ww. regulaminu powierza się Organizatorowi przy pomocy służb porządkowych, 

Policji i Straży Miejskiej. 

6. Ostateczna interpretacja przepisów niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 

 

 


