
REGULAMIN  WIELKANOCNEGO KIERMASZU RĘKODZIEŁA

§1
1. Wielkanocny Kiermasz Rękodzieła zwany dalej Kiermaszem jest imprezą wystawienniczą dla osób
zajmujących się rękodzielnictwem z terenu Pionek i okolic. Kiermasz odbędzie się  26 marca 2023r.
w godz 10.00- 17.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Pionkach, w budynku przy ul. Radomskiej 1 .
2. Organizatorem Kiermaszu, zwanym dalej Organizatorem jest Miejski Ośrodek Kultury w Pion-
kach, ul. Radomska 1, 26 – 670 Pionki.
3. Uczestnikami Kiermaszu, zwanymi dalej Uczestnikami są osoby zajmujące się rękodzielnictwem,
które w określonym terminie, tj, do dnia 23 marca 2023 r. włącznie zgłosiły się do wzięcia udziału
w Kiermaszu. 
 

§2 
Celem Kiermaszu jest: promowanie produktów lokalnych, umożliwienie twórcom zaprezentowania
swoich  wyrobów  oraz  kontaktu  z  potencjalnymi  klientami,  zaznajomienie  mieszkańców  Pionek
i okolic z lokalnymi twórcami.
 

§3 
Warunkiem  uczestnictwa  w  Kiermaszu  jest  zgłoszenie  chęci  uczestnictwa  na  adres  mailowy:
marcin.goralski@mok.pionki.pl lub telefonicznie (505 248 324 ) do  23 marca 2023 r. w godzinach
8.00 – 15.00.  Z powodu ograniczonej liczby miejsc liczy się kolejność zgłoszeń.

§4
Wszelką odpowiedzialność za dystrybuowane produktów podczas Kiermaszu ponosi Uczestnik Kier-
maszu.  Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  formę  rozliczenia  sprzedaży  prowadzonej
przez Uczestnika z Urzędem Skarbowym i innymi instytucjami.

§5
1. Organizator Kiermaszu zapewnia zgłoszonemu Uczestnikowi nieodpłatnie stoisko  wystawienni-
cze wewnątrz budynku, jednocześnie zobowiązując go do utrzymywania porządku na stoisku oraz
wokół niego. Ponadto zabrania się udostępniania stoiska osobom trzecim. 
2. Każdy wystawca ma możliwość wystawienia się / zareklamowania / sprzedaży swoich prac na po-
wierzchni ok.: 50 x 70cm (powierzchnia stołu i/lub stojaka).
3. Elementy niezbędne do ekspozycji swoich prac, jak: stół (1 szt.), krzesła (2 szt.) ewentualnie szta-
luga (zapotrzebowanie na skorzystanie ze sztalugi należy zgłosić najpóźniej do  23 marca 2023r. Or-
ganizatorowi) zapewnia Organizator, jednak jeśli na potrzeby ekspozycji Uczestnik potrzebuje in-
nych elementów wystawienniczych musi je sobie zapewnić we własnym zakresie.
4. Montaż stoiska jest możliwy tylko w dniu  26 marca 2023r. od godz 8.30.
5. Każdy Uczestnik ma obowiązek uprzątnąć swoje stoisko wystawiennicze po zakończonym Kier-
maszu,  26 marca 2023r. do godz. 18.00.



§6
1. Organizator Kiermaszu umożliwia zgłoszonemu Uczestnikowi nieodpłatne ustawienia stoiska wy-
stawienniczego na zewnątrz (plac przy budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach, ul. Ra-
domskiej 1). Uczestnicy, którzy chcą z tej możliwości skorzystać mają obowiązek poinformować Or-
ganizatora do dnia 23 marca 2023r.  W tym przypadku Organizator nie zapewnia stołów, krzeseł,
namiotu (należy je zapewnić we własnym zakresie). Miejsce ustawienia stoiska Uczestnik ustala z
Organizatorem. Uczestnik jest zobowiązany do utrzymywania porządku na stoisku oraz wokół nie-
go. Ponadto zabrania się udostępniania stoiska osobom trzecim. 
2. Montaż stoiska jest możliwy tylko w dniu  26 marca 2023r. od godz 8.30.
3. Każdy Uczestnik ma obowiązek uprzątnąć swoje stoisko wystawiennicze po zakończonym Kier-
maszu, 26 marca 2023r. do godz. 18.00.

§7
Uczestnikom Kiermaszu zabrania się prowadzenia działalności na terenie Kiermaszu, która narusza-
łaby dobre obyczaje i uczucia religijne innych osób. 

§8

Wizerunek wystawców może zostać utrwalony (w formie zapisu fotograficznego, filmowego, dźwię-
kowego) w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych, promocyjno – marketingowych oraz bezpie-
czeństwa. Wizerunek może być rozpowszechniany bez ograniczeń terytorialnych i czasowych w ser-
wisach internetowych prowadzonych przez Miejski Ośrodek Kultury w Pionkach, Telewizji Lokalnej
Kurier Pionkowski oraz w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych lub wykorzysty-
wanych w dowolnym momencie przez Miejski Ośrodek Kultury w Pionkach, a także w publikacjach
i serwisach innych podmiotów w celach ilustrujących informacje o działalności prowadzonej przez
Miejski Ośrodek Kultury w Pionkach. 

§9 
Uczestnicy Kiermaszu są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania postanowień zawartych
w  niniejszym Regulaminie, co potwierdzają podpisem na liście obecności Uczestników Kiermaszu.
 

§10 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wystawiane przedmioty. Ponadto nie ponosi odpowie-
dzialności za ich uszkodzenia, kradzież oraz za wypadki osób mające miejsce w czasie trwania Kier-
maszu. 
 

§11 
Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygania spraw nieuregulowanych niniejszym Regulami-
nem. 
 

§12 
Regulamin  jest  do  wglądu  w  siedzibie  Organizatora  oraz  na  stronie   internetowej
www.mok.pionki.pl. 


