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Regulamin określający warunki zgłoszenia  

oferty handlowo-wystawienniczej  

w IV Budziwojskim Kiermaszu Bożonarodzeniowym 

 

I. Cel Kiermaszu 

Celem Kiermaszu jest promowanie produktów lokalnych, przybliżenie tradycji związanych  

ze Świętami Bożego Narodzenia oraz propagowanie i ukazanie dorobku kół gospodyń, stowarzyszeń, 

podopiecznych placówek miejskich, a także twórczości osób zajmujących się rękodziełem. 

 

II. Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa warunki zgłoszenia oraz udziału oferty handlowo-wystawienniczej  

w IV Budziwojskim Kiermaszu Bożonarodzeniowym – zwanego dalej „Kiermaszem”. 

2. Organizatorem Kiermaszu jest Rzeszowski Dom Kultury – zwany dalej „Organizatorem”. 

3. Tegoroczna edycja Kiermaszu przeprowadzona zostanie w formule wirtualnej. Treści dotyczące 

wystawców i oferowanych przez nich produktów zamieszczone zostaną na stronie internetowej 

Rzeszowskiego Domu Kultury 7 grudnia 2020 r. (poniedziałek) i będą na niej udostępniane do dnia  

4 stycznia 2021 r. (poniedziałek). Wybrane treści będą publikowane również za pośrednictwem profilu 

Rzeszowskiego Domu Kultury na portalu Facebook. 

 

 

III. Warunki zgłoszenia oraz udziału oferty handlowo-wystawienniczej 

1. W Kiermaszu mogą wziąć udział podopieczni placówek miejskich, koła gospodyń, stowarzyszenia, 

grupy nieformalne, firmy i osoby indywidualne zamieszkałe lub działające na terenie miasta Rzeszowa 

– zwane dalej „Wystawcami”.  

2. Przesłanie zgłoszenia udziału w Kiermaszu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

Podmioty chcące wystawić swoje produkty, zobowiązane są do podpisania klauzuli (załącznik nr 1 do 

Regulaminu). Dokument w formie skanu/wyraźnego zdjęcia należy przesłać mailowo wraz ze 

zgłoszeniem. 

3. Zgłoszenie musi zawierać: 

 krótki opis dotyczący proponowanych towarów oraz ich Wystawców (opis firmy, działalności 

itp.), linki do stron oraz mediów społecznościowych jeśli Wystawcy takie posiadają, będą one 

stanowiły dodatkową promocję na stronie Rzeszowskiego Domu Kultury oraz na Facebooku, 

który liczy prawie 9.500 obserwujących,  

 8 zdjęć prezentujących proponowane towary (np. wybrane stroiki świąteczne, ozdoby 

choinkowe, produkty spożywcze itp.), logotyp firmy/ produktów,   

Wystawca musi posiadać prawa autorskie do publikacji przesłanych opisów i zdjęć.  

4. Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan i jakość oferowanych towarów oraz za ich zgodność 

z przesłanymi opisami oraz zdjęciami. 
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5. Wystawca przystępując do uczestnictwa w Kiermaszu jednocześnie potwierdza jakość i zgodność 

towarów z obowiązującymi przepisami sanitarnymi. 

6. Wszelkie kwestie związane z dostarczeniem zakupionych produktów do nabywców 

z zachowaniem obowiązujących restrykcji sanitarnych leżą w gestii Wystawcy. 

7. Wszelkie kwestie związane ze sprzedażą produktów, tj. zezwolenia, podatki, licencje, ubezpieczenia i 

inne leżą w gestii Wystawcy. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan i jakość oferowanych towarów oraz nie bierze 

jakiegokolwiek udziału w ewentualnych postępowaniach reklamacyjnych. 

9. Zgłoszenia należy dokonać w terminie od 16 listopada do 1 grudnia 2019 roku, do godz. 19:00: 

 drogą elektroniczną na adres: budziwoj@rdk.rzeszow.pl, wpisując w temacie:  

IV Budziwojski Kiermasz Bożonarodzeniowy. 

10. Liczba wystawców promowanych w ramach Kiermaszu jest ograniczona – decyduje kolejność 

zgłoszeń. 

11. Organizator promuje zgłoszonych Wystawców poprzez prezentowanie opisów ich produktów  

za pośrednictwem strony internetowej Rzeszowskiego Domu Kultury: www.rdk.rzeszow.pl oraz  

za pośrednictwem portalu Facebook. 

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wyniki finansowe sprzedaży prowadzonej w ramach 

Kiermaszu, wynikłe zobowiązania ze strony Wystawcy względem Urzędu Skarbowego oraz Sanepidu. 

 

 

IV. Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygania spraw nieuregulowanych niniejszym 

Regulaminem. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia przyjęcia zgłoszenia na Kiermasz bez podania 

przyczyny. 

3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów, sposobów prezentacji i promocji 

Wystawców oraz do odwołania Kiermaszu bez podania przyczyny. 

4. Wizerunek Wystawcy może być wykorzystywany przez Organizatora w materiałach służących 

popularyzacji Kiermaszu: w mediach elektronicznych, w szczególności wprowadzenie  

i przechowywanie w pamięci komputera, na stronach internetowych, przesyłanie  

za pośrednictwem sieci oraz w drukowanych materiałach promocyjnych. 

5. Zgłoszenie do Kiermaszu uważane będzie za uznanie warunków Regulaminu oraz wyrażenie zgody 

na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych z dnia 10 maja 2018 r.  

(Dz. U. 2018 r. poz. 1000). 

6. Regulamin Kiermaszu dostępny jest na stronie www.rdk.rzeszow.pl 

7. Więcej informacji można uzyskać pisząc na adres e-mail: budziwoj@rdk.rzeszow.pl lub dzwoniąc  

(w godzinach 13:00-19:00) pod numer telefonu: 501 752 764. 
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