Regulamin Jarmarku i stoiska w ramach imprezy
"Turniej o Puchar Federacji IMCF w sportowych walkach rycerskich"
Malbork, 11-12.09.2021 r.
ORGANIZATOR: Urząd Miasta Malborka oraz Malborskie Centrum Kultury i Edukacji
KOORDYNATOR JARMARKU: Marta Wróblewska t.: +48 669 990 005, imcf@um.malbork.pl

I. Informacje ogólne.
1. Regulamin obowiązuje na Terenie wyznaczonym przez Organizatora. "Teren Imprezy" oznacza
wyznaczony fragment terenu lub obiekt, w którym przeprowadzana jest Impreza lub inne
miejsce, na które Impreza może zostać przeniesiona z ważnych powodów.
2. Każdy Uczestnik Jarmarku zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz
regulaminu obiektu, w którym odbywa się Impreza. Przy czym Regulamin Organizatora jest
nadrzędnym w wypadku kwestii spornych.
3. Obowiązuje zakaz wprowadzania na teren Imprezy zwierząt, z wyjątkiem psów asystujących.
W takim przypadku należy przedłożyć Organizatorowi stosowne zaświadczenie.
4. Zabrania się wnoszenia na imprezę niebezpiecznych przedmiotów (narzędzi) oraz materiałów
wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych.
5. Organizator ma prawo do utrwalania przebiegu Imprezy i zdarzeń wraz z wizerunkiem
Uczestników Imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz do eksploatowania
tych materiałów bez dodatkowej zgody Uczestnika.
II. Uczestnictwo w Imprezie.
1. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić i przesłać do dnia 23 sierpnia 2021 r. O przyznaniu
miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niedogodności spowodowane
niezgłoszeniem lub zbyt późnym zgłoszeniem uczestnictwa w Jarmarku.
3. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie WWW.IMCF.PL w zakładce JARMARK.
4. Obowiązkowe jest dołączenie trzech zdjęć stoiska i asortymentu wraz z krótkim opisem, który
będzie wykorzystany do promocji stoiska. Brak zdjęć i opisu może spowodować odrzucenie
zgłoszenia.
5. Stylistyka punktu usługowo-handlowego, oraz ewentualna zabudowa uzupełniająca musi być
zgodna z historycznym charakterem otoczenia, w neutralnych naturalnych barwach.
Preferowana stylistyka z okresu około grunwaldzkiego. Współczesne namioty czy pawilony
ogrodowe są niedopuszczalne.
6. Organizator udostępnia Użytkownikowi grunt położony na Wałach von Plauena - z
przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowo-handlowej w ramach imprezy "Turniej o
Puchar Federacji IMCF w sportowych walkach rycerskich" na okres od 11 września 2021 do 12
września 2021. Szczegółowa lokalizacja punktu usługowo-handlowego zostanie wskazana przez
Organizatora.
7. Wystawcy zakwalifikowani do udziału w Jarmarku zobowiązani są do przyjazdu najpóźniej w
piątek, do godziny 20:00. Gotowość Jarmarku i otwarcie dla zwiedzających określa się na sobotę,
godzinę 9:30.
8. W związku z turystycznym charakterem imprezy, dopuszczone jest posiadanie na stoiskach
przedmiotów o charakterze pamiątkowym – stylizowanym na historyczne, pod warunkiem, że
mają one charakter rękodzieła, wykluczony jest asortyment typowych zabawek i pamiątek
produkowanych przemysłowo (drewniane łuki, plastikowe mieczyki, tekturowe hełmy, tarcze
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itp.), przedmioty stylizowane muszą być zgromadzone w jednym miejscu, jednoznacznie
oddzielone kontekstowo od ekspozycji rekonstrukcyjnej
Obowiązuje absolutny zakaz wjeżdżania na teren imprezy samochodami w godzinach:
08:00 – 21:00 (sobota), oraz w godzinach 08:00- 18:00 (niedziela).
Wjazd na teren imprezy odbywa się tylko ul. Parkową, obowiązuje bezwzględny zakaz przejazdu
przez drewniany most przy ul. Starościńskiej.
Obowiązuje bezwzględny zakaz pozostawienia samochodów na terenie imprezy. Należy je
odprowadzić do godz. 8.00 na parking wskazany przez Organizatora.
Uczestnik zabezpiecza we własnym zakresie swoje stoisko, w tym wyposażenie i rzeczy osobiste.
Uczestnik imprezy musi posiadać dowód tożsamości.
Uczestnik może być skontrolowany przez służby ochrony, gdy jego zachowanie budzi zagrożenie
dla bezpieczeństwa imprezy.
Uczestnik podczas trwania imprezy zachowuje się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu
innych osób obecnych na imprezie.
W przypadku zakłócenia porządku i ładu publicznego przez uczestnika imprezy, może on być
usunięty z terenu imprezy przez odpowiednie organy ochrony.
Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania imprezy, jeżeli zachowanie uczestników może
spowodować straty materialne Organizatora oraz właściciela terenu, Muzeum Zamkowego w
Malborku.
Uczestnik imprezy przestrzega przepisów BHP oraz przeciwpożarowych.

III. Bezpieczeństwo sanitarne.
1. Każde stanowisko sprzedaży musi być wyposażone we własnym zakresie w płyn do dezynfekcji
rąk.
2. Każde stoisko udostępnia dla odwiedzających środki do dezynfekcji rąk.
3. Jednorazowo przy każdym stoisku może przebywać do 4 osób.

Zgłoszenie uczestnictwa w imprezie jest równoznaczne z akceptacją i przestrzeganiem Regulaminu
Uczestnika Imprezy.

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………….

Kontakt …………………………………………………………………………………….
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