REGULAMIN
Betlejem Poznańskiego 2019

Poznań, Stary Rynek
30 listopada– 22 grudnia 2019 r.
Organizatorem Betlejem Poznańskiego 2019 odbywającego się na Starym Rynku w Poznaniu jest
Spółka „Targowiska” Sp. z o. o z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Góreckiej 104 (zwana dalej
„Spółką”).
§ 1.
Czas trwania Jarmarku
Betlejem Poznańskie 2019 rozpoczyna się w dniu 30 listopada 2019r. o godzinie 11:00 i trwać
będzie do dnia 22 grudnia 2019r. do godz. 19.00.
§ 2.
Godziny prowadzenia działalności handlowej
Działalność handlowa prowadzona jest podczas Betlejem Poznańskiego codziennie w godzinach od
11:00 do 19:00.
§ 3.
Zgłoszenia
1. Zgłoszenia udziału przyjmowane są na formularzu zamówienia dostępnym na stronie
internetowej Spółki www.targowiska.com.pl
2. Wypełniony czytelnie formularz należy podpisać, zeskanować i przesłać na adres poczty
elektronicznej Spółki: biuro@targowiska.com.pl lub złożyć osobiście w siedzibie Spółki w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 listopada 2019r.

§4.
Warunki uczestnictwa
1. Warunkiem udziału w Betlejem Poznańskim jest zatwierdzenie przez Spółkę
Zgłoszenia Udziału oraz uregulowanie w terminie i pełnej wysokości opłaty
rezerwacyjnej i kwoty za wynajem, określonej w Umowie najmu. Umowa najmu i
faktura zostaną przesłane do Uczestnika na podany w Zgłoszeniu udziału adres email.
2. Spółka zastrzega sobie prawo doboru Uczestników i ich zakwalifikowania do grupy
cenowej określonej w formularzu Zgłoszenia udziału w Betlejem Poznańskim.
3. Przydział lokalizacji stanowisk na Betlejem Poznańskie następuje na podstawie
kolejności nadesłanych zgłoszeń, zawierających wskazaną przez Uczestnika wybraną
lokalizację stanowiska (numer stanowiska zgodny z załączoną do Zgłoszenia udziału
mapą), z zastrzeżeniem prawa Spółki do jednostronnej zmiany proponowanej
lokalizacji stanowiska.
4. Prowadzenie handlu z własnego stoiska handlowego Uczestnika wymaga akceptacji
Spółki, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
5. Wymagany jest od Uczestników estetyczny wygląd każdego stoiska i jego utrzymanie
przez cały okres trwania jarmarku..
6. Zabrania się obudowywania lub wprowadzania zmian w wynajmowanych stoiskach
(domków) handlowych Spółki.
7. W czasie Betlejem Poznańskiego Uczestnik może prowadzić działalność handlową
wyłącznie w wyznaczonym przez Spółkę miejscu na podstawie Umowy najmu,
podpisanej obustronnie przez Uczestnika i Spółkę.

8. Wynajęte stoisko handlowe (domek) lub powierzchnia pod własne stanowisko
handlowe
przeznaczone są wyłącznie na potrzeby prowadzenia działalności
handlowej przez Uczestnika Betlejem Poznańskiego.
9. Używanie wynajętych stoisk (domków) handlowych lub powierzchni pod własne
stanowisko handlowe niezgodnie z Regulaminem oraz poddzierżawianie lub oddanie
w bezpłatne korzystanie osobom trzecim uprawnia Spółkę do rozwiązania umowy w
trybie natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu do
usunięcia uchybień.
10. Uczestnicy zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku na terenie
wynajmowanych stoisk (domków) handlowych, własnych stanowisk, a także na terenie
do nich przyległym. W szczególności zobowiązuje się Uczestników do nie wylewania
odpadów powstałych w wyniku działalności handlowej do studzienek deszczowych na
terenie Betlejem Poznańskiego.
11. Uczestnicy prowadzący gastronomię lub sprzedaż żywności niepakowanej fabrycznie
zapewniają na stoisku handlowym na własny koszt urządzenie z ciepłą wodą (mycie
rąk).
12. Spółce służy uprawnienie wstępu do obiektu handlowego w obecności Uczestnika w
celu oceny przestrzegania wymogów określonych powyżej.
13. Obowiązuje zakaz wystawiania i reklamy towaru poza wyznaczonym miejscem, a także
ingerencja w konstrukcję stanowiska handlowego Spółki, a w szczególności: wbijania
gwoździ w konstrukcje; wiercenia; zawieszania dodatkowych elementów; ingerencji w
instalację elektryczną.
14. Spółka zastrzega sobie prawo czasowego wyłączenia z handlu stanowiska Uczestnika
w następujących okolicznościach:
- prowadzenia sprzedaży asortymentu innego niż zadeklarowany w Zgłoszeniu udziału
oraz zapisanego w Umowie najmu,
- używania urządzeń elektrycznych o poborze prądu większym niż zadeklarowany w
Zgłoszeniu udziału,
- zaniechania obowiązku, o którym mowa w §4 ust.10 niniejszego Regulaminu.
Prowadzenie działalności gastronomicznej na przystosowanych do tego celu stoiskach
może odbywać się tylko przy użyciu urządzeń elektrycznych i gazowych (elektryczne
patelnie, gazowe rożna, grille, itp.) w miejscach ściśle wyznaczonych przez Spółkę.
Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących
oznaczenia stoiska, wprowadzenia do obrotu handlowego towarów odpowiednio
oznakowanych, posługiwania się narzędziami pomiarowymi legalizowanymi,
przestrzegania terminów przydatności do spożycia i trwałości towarów spożywczych
przeznaczonych do sprzedaży.
15. Spółka nie wyraża zgody na umieszczanie reklam na zewnętrznych częściach
wynajętego czy też własnego stanowiska handlowego.
16. Uczestnicy są zobowiązani do prowadzenia działalności w sposób nie naruszający
dobrych obyczajów, godności i uczuć religijnych.
17. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów p. poż., sanitarnych, ochrony
środowiska i innych.
18. Po zakończeniu Betlejem Poznańskiego Uczestnik zwróci Spółce przedmiot najmu w
stanie niepogorszonym poza normalny stopień zużycia, wynikający z prawidłowej
eksploatacji,

§ 5.
Odpowiedzialność
1. Uczestnik ubezpiecza przedmiot działalności na własny koszt i ryzyko.

2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobach spowodowanych przez
uczestnika jak również za ewentualne uszkodzenia towarów przed, po i w trakcie
trwania Betlejem Poznańskiego.
3. Spółka nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, włamaniem z kradzieżą do
stoisk handlowych (domków), ogniem, wichurą, uderzeniem pioruna, eksplozją,
zalaniem wodą, przerwą w dostawie prądu, wody i innymi przyczynami losowymi.
§ 6.
Transport i zaopatrzenie
1. Spółka dopuszcza wjazd w godzinach 6.00 – 11.00 i wyjazd w godzinach 20.00 - 23.00
samochodów na teren objęty jarmarkiem w celu za i wyładunku, bez możliwości
parkowania. Dopuszczalny nacisk na 1 m² powierzchni objętej jarmarkiem nie może
przekraczać 1250 kg. Uczestnik jest zobowiązany do zachowania właściwej ostrożności i
bezpieczeństwa w ruchu podczas za i wyładunku na terenie jarmarku oraz zwalnia
Organizatora z jakiejkolwiek odpowiedzialności i wszelkich roszczeń własnych jak i osób
trzecich mogących wyniknąć z niedochowania właściwej ostrożności i bezpieczeństwa.
2. Wjazd na teren Betlejem Poznańskiego jest dopuszczalny wyłącznie z posiadanym
aktualnym zezwoleniem (wjazdówką).
3. Godziny wjazdu i wyjazdu pojazdów na teren Betlejem Poznańskiego muszą być
bezwzględnie przestrzegane.
4. Nie dopuszcza się wjazdu na teren Betlejem Poznańskiego samochodów innych niż
Uczestników i Spółki.
5. Niedostosowanie się do postanowień Regulaminu będzie karane przez przedstawicieli
Policji lub Straży Miejskiej.

§ 7.
Postanowienia końcowe
1. Podczas trwania Betlejem Poznańskiego w godzinach 11:00 do 19:00 przedstawiciel
Spółki będzie pełnił na miejscu stały dyżur, natomiast od godz.19.00 do 11.00 dyżur
telefoniczny.
2. W przypadku nie stosowania się do ustaleń Regulaminu Spółka może rozwiązać umowę
i usunąć Uczestnika bez zwrotu poniesionych kosztów uczestnictwa.

Spółka

