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REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW IMPREZY POD NAZWĄ 

SPALSKI JARMARK ANTYKÓW I RĘKODZIEŁA LUDOWEGO W SPALE 

 

Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin dotyczy imprezy pn.: „Spalski Jarmark Antyków i Rękodzieła Ludowego”, (dalej: jako „Impreza”, 
organizowanego przez Roberta Papisa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: „PAPIS” Robert Papis, 
stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej: Spała, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 12, lok. 2, 97-215, 
poczta: Inowłódz, e-mail: biuro@jarmarkspalski.pl, NIP: 7711530983 zwanym dalej „Organizatorem”, na terenie 
przy zbiegu ulic Mościckiego i Piłsudskiego w Spale, która odbywa się w terminach 10 kwietnia, 8 maja, 12 czerwca, 
10 lipca, 14 sierpnia, 11 września, 2 października.  

2. Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady zachowania się osób obecnych na Imprezie, zwanych dalej 
„Uczestnikami Imprezy”, w tym postanowienia porządkowe regulujące: 

a) wstęp Uczestnika Imprezy, 

b) obowiązki Uczestnika Imprezy, 

c) zakazy, które Uczestnik Imprezy winien respektować, 

d) prawa Uczestnika Imprezy, 

e) zasady odpowiedzialności osób, w tym Uczestników Imprezy za zachowanie sprzeczne z obowiązującym 
porządkiem prawnym, w tym w związku z naruszeniem postanowień niniejszego regulaminu. 

3. Wszystkie osoby przebywające na terenie Imprezy obowiązane są respektować postanowienia niniejszego 
Regulaminu.  

4. Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna, w tym transmisje, nagrania radiowe i telewizyjne, 
filmowanie i wykonywanie zdjęć na terenie imprezy może odbywać się wyłącznie za zgodą Organizatora. 

Rozdział II 

WEJŚCIE NA TEREN IMPREZY 

1. Na terenie Imprezy może przebywać jednocześnie maksymalnie 500 osób.  

2. Pozwolenie wejścia na teren Imprezy oraz możliwość pozostania na nim leży w gestii Organizatora, realizującego 
swoje uprawnienia za pośrednictwem osoby odpowiedzialnej z ramienia Organizatora za bezpieczeństwo 
i podległych mu pracowników służb porządkowych odpowiednio oznakowanych w widoczny sposób. 

3. Na teren imprezy może wejść oraz przebywać wyłącznie osoba, która: 

a) jest trzeźwa oraz nie znajduje się pod wpływem działania środków odurzających, psychotropowych lub innych 
działających podobnie, 

b) nie narusza przepisów prawa oraz postanowień regulaminu Imprezy, 

c) nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa Imprezy, 

d) ukończyła 13 rok życia bądź będzie przebywała na Imprezie pod opieką opiekuna prawnego. 

4. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom: 

a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych 
podobnie działających środków, 
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b) posiadającym broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje o nieznanym 
pochodzeniu, 

c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa lub 
porządku Imprezy, 

d) posiadającym inne niebezpieczne przedmioty, 

e) nieprzestrzegającym postanowień niniejszego regulaminu. 

5. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi opiekę. 

6. Przebieg Imprezy może zostać utrwalony za pomocą urządzenia rejestrującego obraz lub dźwięk za zgodą 
Organizatora.  

7. Jakakolwiek forma komercyjnego wykorzystania bądź rozpowszechnienia wizerunku Uczestnika Imprezy przez 
Organizatora, utrwalona podczas Imprezy, nastąpi pod warunkiem uzyskania od uczestnika zgody na 
rozpowszechnienie i wykorzystanie wizerunku wyrażonej w sposób dobrowolny.  

Rozdział III 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA IMPREZY 

1. Uczestnik Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Imprezy zobowiązane są: 

a) zachowywać się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, w tym nie zagrażać bezpieczeństwu 
innych osób, 

b) stosować się do zarządzeń i poleceń pracowników służby porządkowej organizatora imprezy, a w przypadku 
interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej lub pracowników innych uprawnionych służb i 
organów - do wykonywania ich poleceń. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z 
uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  

c) zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w 
szczególności przestrzegać postanowień regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic 
informacyjnych, nośników reklamowych, towarów, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie imprezy, itp.  

2. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. 
Pomieszczenia sanitarne udostępnione przez Organizatora są odpłatne.  

3. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy: 

a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, 

b) materiałów wybuchowych, 

c) wyrobów pirotechnicznych, 

d) materiałów pożarowo niebezpiecznych, 

e) napojów alkoholowych, 

f) środków odurzających lub substancji psychotropowych, 

g) artykułów spożywczych. 

4. Ocena przedmiotów jako niebezpiecznych należy do służb porządkowych. 

5. Zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt na teren Imprezy.  

6. Prowadzenie jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na terenie Imprezy wymaga uzyskania 
uprzedniej zgody Organizatora. 
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7. Zabrania się wstępu na teren lub miejsca, które są nieprzeznaczone dla publiczności. Zakaz dotyczy 
w szczególności: wchodzenia na stoiska, przechodzenia między stoiskami w miejscach, do tego nieprzeznaczonych 
i miejsc, do których dostęp mają wyłącznie służby porządkowe, wystawcy lub przedstawiciele Organizatora 
Imprezy. 

8. W czasie Imprezy Organizator oraz Uczestnicy Imprezy, a ponadto inne osoby przebywające na jej terenie, 
zobowiązują się przestrzegać przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

 

Rozdział IV 

PRAWA UCZESTNIKA IMPREZY 

1. Uczestnik Imprezy ma prawo: 

a. przebywać na terenie Imprezy w czasie trwania Imprezy, tj. od chwili udostępnienia terenu przez 
Organizatora do czasu zakończenia Imprezy; 

b. do informacji o umiejscowieniu punktów gastronomicznych i sanitarnych (jeżeli takie są), 

c. korzystać z ofert wystawców obecnych na Imprezie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem; 

d. zawierać umowy z wystawcami na warunkach ustalonych przez Uczestnika Imprezy i wystawcę. Organizator 
nie odpowiada za oferty wystawców. Uczestnik korzysta z oferty wystawców na własne ryzyko, a wszelkie 
roszczenia z tym związane, Uczestnik Imprezy zobowiązany jest kierować bezpośrednio do wystawców.   

Rozdział V 

BEZPIECZEŃSTWO 

1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, 
poprzez m.in.: 

a. zapewnienie służb porządkowych, 

b. zapewnienie podstawowej opieki medycznej (pierwsza pomoc) oraz poinformowanie służb o planowanej 
Imprezy, 

c. powołanie osoby kierującej służbami porządkowymi i organizującego prace służb porządkowych, 

d. wyznacza strefy podziału Imprezy oraz indywidualne uprawnienia wystawców zarządzających przydzielonym 
stanowiskiem; 

2. Służby porządkowe, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione do: 

a. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek lub zachowującym się niezgodnie z 
regulaminem Imprezy, a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia Imprezy; 

b. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub 
zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia. 

3. Służby porządkowe są obowiązane usunąć z terenu imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek 
publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem. 

 
Rozdział VI 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub ubytki w mieniu Uczestników Imprezy, spowodowane 
przez osoby trzecie albo wyłącznie z winy poszkodowanego. 



  

4/4 

 

Spalski Jarmark Antyków i Rękodzieła Ludowego w Spale 
www.jarmarkspalski.pl, biuro@jarmarkspalski.pl 

tel. 724 23 88 23 
10 kwietnia, 8 maja, 12 czerwca, 10 lipca, 14 sierpnia, 11 września, 2 października 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Uczestników Imprezy spowodowane siłą wyższą, np. 
pożarem, eksplozją, uderzeniem pioruna, wichurą, zalaniem wodą oraz niezależną od Organizatora przyczyną. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty (np. bagaż) pozostawione bez opieki na terenie imprezy. 
Służby porządkowe uprawnione są do usunięcia przedmiotów pozostawionych bez opieki przez uczestników na 
koszt i ryzyko uczestnika. Uczestnikom Imprezy i innym podmiotom wymienionym w niniejszym Regulaminie nie 
przysługują żadne roszczenia z tytułu usunięcia lub zniszczenia przedmiotów pozostawionych bez opieki, 
dokonanego przez organizatora ze względów bezpieczeństwa (realne zagrożenie lub podejrzenie zagrożenia dla 
bezpieczeństwa osób i mienia). 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody poniesione przez Uczestników Imprezy i inne podmioty 
wymienione w niniejszym Regulaminie wskutek niestosowania się do informacji umieszczonych na terenie 
imprezy, np. dotyczących nierówności terenu, sprawowania opieki nad dziećmi itp. lub poleceń wydawanych przez 
służby porządkowe np. w sytuacjach zagrożeń bezpieczeństwa osób i mienia. 

5. W sytuacji zaistnienia szkody w związku z działalnością wystawcy, Uczestnik Imprezy powinien skierować swoje 
roszenia bezpośrednio do Wystawcy. Organizator Imprezy nie odpowiada za działania lub zaniechania wystawców, 
którzy wynajmują fragment terenu Imprezy.   

6. W związku z powyższym wystawcy prezentujący swoje oferty w trakcie imprezy powinni we własnym zakresie 
ubezpieczyć się z tytułu odpowiedzialności cywilnej, a także ubezpieczyć swoje mienie wnoszone na teren imprezy 
(eksponaty, sprzęt i urządzenia na stoisku, elementy budowy i wyposażenia stoisk, mienie prywatne pojazdy 
służbowe itp.), zarówno na okres trwania imprezy, jak i na okres montażu i demontażu stanowisk.  

7. Wystawcy ponoszą odpowiedzialność względem Uczestników Imprezy za szkody powstałe w wyniku działań lub 
zaniechań swoich pracowników. 

8. Wystawca lub Uczestnik Imprezy ponosi odpowiedzialność finansową za spowodowanie szkód w mieniu 
Organizatora Imprezy (uszkodzenie, zniszczenie, ubytki). Odpowiedzialność taka dotyczy również firm budujących 
stoiska / wykonujących aranżację przestrzeni na zlecenie wykonawców. 

9. Oceny szkód dokonuje Organizator w obecności przedstawiciela Uczestnika Imprezy lub wystawcy, co zostanie 
potwierdzone w stosownym protokole. 

10. O poniesieniu szkody Uczestnik Imprezy lub odpowiednio wystawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić 
Organizatora lub służby porządkowe, w celu sporządzenia protokołu zdarzenia, stanowiącego podstawę do 
dochodzenia ewentualnego odszkodowania (z polisy ubezpieczeniowej, na drodze postępowania sądowego). W 
przypadku poniesienia szkody będącej wynikiem działania osób trzecich i noszących znamiona wykroczenia lub 
przestępstwa (np. kradzieży, uszkodzenia mienia albo uszkodzenia ciała), uczestnik targów lub odpowiednio 
wystawca powinien powiadomić również komisariat policji odpowiedni dla terenu Imprezy, niezwłocznie po 
stwierdzeniu szkody. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez Uczestnika imprezy szkody, w 
tym za naruszenie jego dobrego wizerunku. 

 

Zatwierdził, dnia 7 lutego 2022 r.: 

Organizator Spalskiego Jarmarku Antyków i Rękodzieła Ludowego w Spale 

Robert Papis prowadzący działalność pod firmą „PAPIS” Robert Papis 

 


