
                Regulamin VI Jarmarku „Czym Chata Bogata” 

                                                  w Charzykowach 26 lipca 2014r.

1. Termin i miejsce VI Jarmarku „Czym Chata Bogata”

Jarmark  będzie  odbywał  się  w  sobotę   26  lipca 2014r.  w  godz.  10.00  –  22.00  .  

Ekspozycje w ramach jarmarku będą usytuowane na terenie za Amfiteatrem  - w kierunku

promenady i plaży w Charzykowach. 

 2. Cele i idea Jarmarku Ekoturystycznego „Czym Chata Bogata”

Celem  jarmarku  jest  prezentacja  wyrobów  rękodzielniczych  oraz  kulinarnego  bogactwa  

produktów charakterystycznych dla regionu i różnych form aktywności kulturowej regionu

Kaszub  i  Borów  Tucholskich,  a  także  prezentacja  ofert  służących  rozwojowi  turystyki  

i  bezpiecznego  odpoczynku  w  naszym  regionie,  dlatego  mile  widziani  są  wszyscy

obsługujący  turystów  w  naszej  miejscowości  i  w  okolicy  Jeziora  Charzykowskiego. 

Do udziału w jarmarku są zapraszani także goście z innych regionów Polski oraz z zagranicy.

Jarmark ma charakter festynu plenerowego, w czasie którego twórcy i producenci prezentują,

poddają  degustacji, a także sprzedają swoje wyroby. Impreza ma także charakter  imprezy

ekoturystycznej,  w  czasie  której  uczymy  zachowań  proekologicznych,  poszanowania

środowiska  naturalnego,  prowadzimy  akcje  zbierania  kłopotliwych  opakowań.  Imprezie

towarzyszy szereg  występów artystycznych  i  koncertów,  a  całość  sprzyja  wypoczynkowi,

rozrywce i promocji kultury regionu. 

3. Organizator VI Jarmarku „Czym Chata Bogata” .

Głównym  organizatorem  VI  Jarmarku  jest  Stowarzyszenie  Przyjaciół  Miejscowości

Charzykowy „Charzy…” z siedzibą w Charzykowach przy ul. Polnej 2. 

Przy organizacji VI Jarmarku współpracujemy także z :  Gminnym Ośrodkiem Kultury 

w  Chojnicach,   Zakładem  Zagospodarowywania  Odpadów  w  Nowym  Dworze,  Parkiem

Narodowym „Bory Tucholskie”, Zaborskim Parkiem Krajobrazowym, Nadleśnictwem Rytel,

Harcerskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Funce oraz Sołectwem Charzykowy.  

Finansowy udział  w  organizacji  tegorocznego  Jarmarku  mają:  ZZO  Nowy Dwór,  Powiat

Chojnice,  Gmina  Chojnice  i  GOK Chojnice  oraz  liczni  prywatni  przedsiębiorcy naszego

regionu. 

4. Wystawcy  VI Jarmarku „Czym Chata Bogata” .

a) Konieczne jest zgłoszenie swojego przyjazdu i uczestnictwa w jarmarku najpóźniej 

do 15 lipca 2014r. drogą telefoniczną na nr 604 647 671  lub drogą  mailową na adres

stowarzyszenie.charzy@wp.pl 

b)  Każdy wystawiający swoje  stoisko  lub  namiot  na  terenie  odbywającego  się  jarmarku 

zobowiązany  jest  posiadać  dokument  tożsamości,  dokument  potwierdzający

rejestrację działalności  gospodarczej,  kasę  fiskalną  (jeśli  taką  posiada) lub inny dokument

pozwalający na  prezentowanie,  odsprzedawanie,  itp.   swoich  wyrobów rękodzielniczych  

i  innych produktów. Drobni wystawcy,  nie prowadzący działalności  gospodarczej  powinni



mieć  przy sobie  zeszyt,  w którym będą  rejestrowali  sprzedawane przez  siebie  produkty.  

c)   Uczestnicy  jarmarku  zobowiązani  są  do ustawienia  swoich   stanowisk 

w  sobotę  do  godz.   9.30  w  miejscu  wskazanym  przez  organizatora.  

Po godz. 10.00 wjazd od strony jeziora autem będzie niemożliwy! 

d) Po  złożeniu  swoich  stanowisk  zobowiązujemy  wszystkich  do  zostawienia  po  sobie

porządku. 

e) Podczas  jarmarku zezwala się na  sprzedaż alkoholu i nalewek po uprzednim uzgodnieniu

tego faktu z organizatorem imprezy. 

f) Zabrania się prezentowania i sprzedaży wyrobów plastikowych i innych nie mających nic

wspólnego z regionem i rękodzielnictwem np. tzw. chińszczyzny. 

g) Na czas jarmarku prosi się wszystkich uczestników o pozostawienie swoich samochodów

na wyznaczonym parkingu za sklepem SAM przy ul.  Turystycznej  lub na parkingu obok

hotelu Bellavue przy ul.  Długiej.   Autem można będzie wjechać na  promenadę  od strony

jeziora  w  bezpośrednie  sąsiedztwo  jarmarku  -  tylko  na  czas  rozładunku,  

a potem załadunku towaru. Jednocześnie  prosimy nie wjeżdżać  na wyznaczony i ogrodzony

taśmą teren  jarmarku  autami  ze  względu  na  zainstalowany  w  tym  miejscu  system

nawadniania. 

5. Zasady prezentacji i sprzedaży produktów

a)  Przy  zgłoszeniu  wystawca  podaje  listę  produktów,  które  zamierza  prezentować  

i sprzedawać. 

b) Na sprzedaż piwa, nalewek i innych alkoholi należy uzyskać jednodniowe pozwolenie 

w Urzędzie Gminy w Chojnicach do dnia 04.07.2014r. (piątek!)

c) Wystawca zobowiązany jest do zapewnienia właściwych warunków sanitarnych podczas

sprzedaży  wyrobów  spożywczych,  a  w  przypadku  degustacji  i   konsumpcji  powinien

zapewnić  sobie naczynia jednorazowe wykonane z papieru (dopuszcza się  odstępstwo dla

sztućców i pojemników do napojów)  oraz  odpowiedni pojemnik na odpady.  

d) Projekt i wygląd stoiska powinien nawiązywać do regionu, który wystawca prezentuje,  

a materiały do jego budowy powinny być ekologiczne. 

e)  Za wystawienie się  na jarmarku w Charzykowach organizatorzy pobierają  opłatę  

w wysokości  10,00  zł. od  wystawcy rękodzieła  ludowego i  kwotę  od  50  lub  100  zł.   

od każdego innego wystawcy. Wysokość  opłaty od  tzw. „innego wystawcy” uzgadnia w

imieniu  organizatora  Prezes  Stowarzyszenia  „Charzy…”  p.  Bożena  Stępień  w  trakcie

zgłaszania się  na jarmark w zależności od rodzaju działalności. Opłatę za wystawienie się

pobieramy  w  dniu  Jarmarku  do  godz.  10.00  w  przygotowanym  namiocie  organizatora,

wystawiając  odpowiednie  pokwitowanie.  Zebrane  w  ten  sposób  pieniądze  zostaną

przeznaczone  na  opłacenie  sprzątania  terenu  po  jarmarku,  wywiezienie  odpadów  

i   ufundowanie  nagrody głównej   (roweru)  od  wystawców dla  wylosowanego uczestnika

jarmarku. Z opłat zwolnione są wszystkie podmioty wymienione w pkt. 3.  

 f) Wystawcy potrzebujący dostawę energii powinni ten fakt zgłosić w momencie rejestracji 

i przywieźć ze sobą odpowiedniej długości ( 20-30m) przedłużacze i rozdzielniki prądu.  

6. Obowiązki organizatora VI Jarmarku „Czym Chata Bogata” 

a)  Podczas  trwania  imprezy  organizatorzy  zobowiązują  się  informować  odwiedzających  

o wystawianych  przez  Państwo produktach,  zachęcać  do ich kupowania   oraz  wymieniać

współpartnerów i sponsorów imprezy. Organizator zobowiązuje się   także udostępnić  czas

sceniczny strategicznemu sponsorowi VI Jarmarku tj. 2 x po 15min. dla ZZO Nowy Dwór.  



b) Organizatorzy będą prowadzić konkursy dla dorosłych i dla dzieci z podziałem na 3 grupy

wiekowe, w które będą włączani wystawiający się na VI Jarmarku „Czym Chata Bogata” po

wcześniejszym  uzgodnieniu  tego  faktu  i  wyrażeniu  zgody  przez  wystawiającego  się.

Uczestnictwo  w  konkursach  reguluje  odrębny  regulamin  dostępny  w  dniu  jarmarku  

w namiocie organizatora. 

c) Organizatorzy zapewniają dostarczenie energii dla wystawców koniecznie jej potrzebującej

po uprzednim zgłoszeniu tego faktu. 

d) Organizatorzy zapewniają wywóz odpadów i nieczystości pozostałych po jarmarku w dniu

następnym  tj. w niedzielę 27.07.2014r.   

e) W czasie trwania imprezy organizator zapewnia dostęp do 3 toalet typu TOY-TOY . 

7. Postanowienia końcowe 

a) Organizatorzy nie zapewniają namiotów, stolików i krzesełek  oraz  nie zwracają kosztów

przyjazdu.

b)  Organizatorzy  nie  ponoszą  odpowiedzialności  za  jakość  produktów  i  treści

prezentowanych przez wystawców,

c) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skrócenia imprezy z ważnych powodów – nie

zależnych od organizatora np. wyjątkowo niekorzystnych warunków pogodowych lub klęski

żywiołowej. 

d)  Ekspozycja  baneru  reklamowego lub innej  reklamy stojącej,  wiszącej,  itp.   na  terenie

jarmarku wiąże się z wcześniejszym uzgodnieniem tego faktu z organizatorem i uiszczeniem

200 zł. wpłaty  na konto Stowarzyszenia tytułem: „ na cele statutowe Stowarzyszenia „ 

Organizator VI Jarmarku:  

Stowarzyszenie Przyjaciół Miejscowości Charzykowy


