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Regulamin  

II Kiermaszu  Świątecznego  Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostródzkiego 

 

 

1. Termin Kiermaszu Świątecznego  Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostródzkiego, zwanego                       

w dalszej części Regulaminu „Kiermaszem”, wyznacza się na dzień  8 grudnia  2017 roku w godzinach  

14:00 – 19:00 

 

2. Organizatorem kiermaszu jest  Starostwo Powiatowe w Ostródzie, Wydział Rozwoju Lokalnego. 

 

3. Kiermasz odbywać się będzie w budynku Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie przy ulicy Jana 

III Sobieskiego 9.   

 

4. Na Kiermaszu prezentowane będą ozdoby bożonarodzeniowe oraz rękodzieło związane z tematyką 

świąteczną lub z przeznaczeniem na świąteczne prezenty. Wyłączone z prezentacji są produkty spożywcze.  

 

5. Na Kiermaszu nie mogą być prezentowane wyroby, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. 

Estetyczny świąteczny wystrój stoiska Wystawcy zapewniają we własnym zakresie.   

 

6.Organizacje pozarządowe zainteresowane udziałem w Kiermaszu, w charakterze wystawców, 

zobowiązane są do wypełnienia formularza  „Karta zgłoszenia”, który dostępny jest do pobrania na stronie 

internetowej; www.e-cup.powiat.pl oraz bezpośrednio w pok. 213 w Centrum Użyteczności Publicznej              

w Ostródzie, Jana III Sobieskiego 9, 14-100 Ostróda.  

 

7. Zgłoszenie uczestnictwa w Kiermaszu przyjmowane jest pocztą tradycyjną, elektroniczną na adres: 

j.kwiatkowska@powiat.ostroda.pl , bądź osobiście do dnia 30 listopada 2017r. do godz. 15.00  

 

8. O udziale w Kiermaszu decyduje kolejność zgłoszeń. O wpisaniu na listę uczestników Kiermaszu 

zainteresowani zostaną powiadomieni  drogą elektroniczną .  

 

9. Organizator Kiermaszu zastrzega sobie prawo do zmiany w zapisach niniejszego regulaminu oraz do 

wykorzystania danych osób biorących udział w Kiermaszu na potrzeby promocji Kiermaszu.  

 

10. Ewentualne zmiany w niniejszym regulaminie zostaną wniesione aneksem. 

 

 

http://www.e-cup.powiat.pl/
mailto:j.kwiatkowska@powiat.ostroda.pl
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11.  Wszystkie organizacje pozarządowe, które zgłoszą swój udział w Kiermaszu zostaną powiadomione   

o dokonanych zmianach mailowo bądź telefonicznie przez Organizatora. 

 

12. Każda organizacja we własnym zakresie dostarcza Kartę zgłoszenia w miejsce i w czasie 

wyznaczonym przez Organizatora. 

 

13. Organizator Kiermaszu nie zwraca poniesionych przez uczestników Kiermaszu kosztów 

przygotowania wystawianych ozdób bożonarodzeniowych i rękodzieła. Wystawca ponosi 

odpowiedzialność za ewentualne zaistniałe szkody wynikające na skutek jego niewłaściwego działania. 

 

14. Organizator Kiermaszu zastrzega sobie prawo do opublikowania nazwy organizacji oraz zdjęć                     

z kiermaszu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach promocyjnych i informacyjnych 

Organizatora oraz w mediach i Internecie z zastrzeżeniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie 

danych osobowych i ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

 

15. Organizator wymaga od wystawiającej się organizacji pozarządowej oświadczenia, iż dochód 

uzyskany ze sprzedaży przeznaczony zostanie na cele statutowe organizacji.  

 

16. Organizator  Kiermaszu nie ponosi odpowiedzialności, w tym skarbowej, z tytułu działań i prezentacji 

uczestników kiermaszu podczas jego trwania.  

 

17. W kiermaszu wziąć mogą udział organizacje pozarządowe z terenu powiatu ostródzkiego. Kiermasz 

będzie miał formułę otwartą dostępną dla społeczności lokalnej.  

 

18. Uczestnicy Kiermaszu są zobowiązani do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu  

oraz poleceń porządkowych obsługi Kiermaszu.  

 

 Wszelkich informacji nt. Kiermaszu udzielają pracownicy Wydziału Rozwoju Lokalnego : 

 

Joanna Kwiatkowska, e-mail : j.kwiatkowska@powiat.ostroda.pl 

 

Tel. 089 642 98 52 

Starostwo Powiatowe w Ostródzie,  

Centrum Użyteczności Publicznej Pok. 213   

 

Załącznik do regulaminu: Karta zgłoszenia 

mailto:j.kwiatkowska@powiat.ostroda.pl

