REGULAMIN
Jarmarku Festiwalowego XXII Festiwalu Trzech Kultur
17-19 września 2021 r.

I.

Założenia ogólne :

Muzeum – Zespół Synagogalny we Włodawie jest inicjatorem i głównym organizatorem
Jarmarku Festiwalowego XXII Festiwalu Trzech Kultur we Włodawie, który odbywa się
w dniach 17-19.09.2021 r. w godz. 10.00-17.00.
2. Podstawowym celem organizacji Jarmarku jest prezentacja dorobku artystycznego
indywidualnych twórców lub twórców zrzeszonych, innych grup niezależnych .
3. Jarmark Festiwalowy oprócz funkcji wystawienniczej fizycznie wykonanego rękodzieła
ma również spełniać rolę edukacyjną poprzez prezentację twórczości ludowej od strony
warsztatowej.
4. Podstawowym celem Jarmarku jest integracja mieszkańców z całego regionu (twórców
oraz widzów) oraz kultywowanie spuścizny naszych przodków dla uratowania od
zapomnienia lokalnej tożsamości wspólnotowej.
1.

Ustalenia regulaminowe w związku z pandemią COVID-19
1) Na Jarmark Festiwalowy zapraszamy osoby zdrowe, które nie przebywały na
kwarantannie w przeciągu ostatnich dwóch tygodni, oraz które nie miały kontaktu z
osobami przebywającymi na kwarantannie. Wystawca jest świadomy, że uczestnictwo
w Jarmarku mimo złego stanu zdrowia oraz kontakt z osobami chorymi lub
przebywającymi na kwarantannie w okresie mniej niż 14 dni poprzedzających
imprezę, naraża wszystkich uczestników oraz organizatorów na utratę zdrowia i
przymusową kwarantannę.
2) Odpowiedzialność za podjętą przez Wystawcę decyzję związaną z uczestnictwem w
Jarmarku Festiwalowym oraz narażenie się na zakażenie COVID-19 jest po stronie
Wystawcy. W sytuacji zarażenia się na terenie imprezy, Wystawca nie będzie wnosił
skarg, zażaleń, pretensji do dyrektora Muzeum – Zespołu Synagogalnego we
Włodawie oraz do Organu Prowadzącego, będąc całkowicie świadom zagrożenia
epidemiologicznego wynikającego z panującej obecnie pandemii.
3) Podczas Jarmarku zaleca się zasłanianie ust i nosa oraz zachowania dystansu
minimum 2 metry od innych uczestników imprezy. Ze względów bezpieczeństwa,
najmniejsze stanowisko ma wymiary 4 m², co stwarza możliwość zachowania
bezpiecznej odległości pomiędzy wystawcami.
4) W momencie obsługi klienta, zakrycie ust i nosa jest obowiązkowe. Wystawca ma
także obowiązek zapewnienia na swoim stanowisku środka do dezynfekcji rąk dla
siebie i swoich klientów
5) Jeżeli impreza zostanie odwołana przez organizatora z powodu pandemii COVID19, opłata za stanowisko podlega zwrotowi w całości.

II.

Zasady uczestnictwa :

1. Warunkiem uczestnictwa w Jarmarku jest zawarcie umowy uczestnictwa poprzez:
a) wypełnienie formularza zgłoszeniowego wystawcy w sposób czytelny i kompletny,
b) podpisanie formularza zgłoszeniowego wystawcy przez osobę lub osoby umocowane
prawnie do reprezentowania podmiotu zgłaszającego uczestnictwo,
c) dostarczenie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego wystawcy listownie
na adres: Muzeum – Zespół Synagogalny we Włodawie, ul. Czerwonego Krzyża 7, 22-200
Włodawa, z dopiskiem Jarmark Festiwalowy - XXII Festiwal Trzech Kultur lub mailem na
adres kamilla.tokarska@muzeumwlodawa.pl do 4 września 2021 r.
d) dostarczenie/przesłanie fotografii przedstawiającej stoisko bądź asortyment będący
przedmiotem wystawy i sprzedaży,
e) uzyskanie od Organizatora potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia,
f) uiszczenie opłaty i okazanie drogą elektroniczną potwierdzenia wpłaty za wynajem
stanowiska po potwierdzeniu uczestnictwa w Jarmarku,
g) potwierdzenie wpłaty winno wpłynąć do Muzeum – Zespołu Synagogalnego we
Włodawie nie później niż do 14 września 2021 r. Wystawcy, którzy nie dotrzymają
powyższego terminu zostaną skreśleni z listy (bez konieczności poinformowania przez
Organizatora).
2. Podpisanie przez uczestnika formularza zgłoszeniowego wystawcy jest
równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
3. Liczba miejsc wystawienniczych jest ograniczona. Wyboru wystawców Organizator
dokona na podstawie dostarczonych formularzy ze zdjęciem, oceniając spójność
asortymentu z tematyką Jarmarku oraz estetyką stoiska.
4. Uczestnictwo w Jarmarku wiąże się z uiszczeniem opłaty w kwocie:
a) (ul. Czerwonego Krzyża – deptak), stoisko nie większe niż 6 m2 – 500 zł brutto za 3 dni,
stoiska gastronomiczne – cena do uzgodnienia indywidualnie,
b) (ul. Krótka, ul. Witosa), stoisko nie większe niż 9 m2 – 300 zł brutto za 3 dni, stoiska
gastronomiczne – cena do uzgodnienia indywidualnie,
c) Zwrot kosztów za wynajem stanowiska z przyczyn losowych jest możliwy na pisemny
wniosek do Dyrektora Muzeum. We wniosku musi znaleźć się uzasadnienie, z jakiego
powodu uczestnik wnosi o zwrot kosztów,
c) Płatności należy dokonać na konto Muzeum – Zespołu Synagogalnego we Włodawie –
Bank Spółdzielczy w Parczewie, O/Włodawa, nr konta: 80 8042 0006 0550 1645 2000 0010.
5. Rezygnacja z uczestnictwa w Jarmarku nie wiąże się ze zwrotem dokonanej opłaty (z
zastrzeżeniem pkt. 4 lit. b).
6.Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnika, który
nie spełnia kryteriów w zakresie prezentowanego asortymentu.
7. Lokalizacja stoiska jest określana przez Organizatora i zależy od warunków
organizacyjno-technicznych Jarmarku.
8. Wysłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w
Jarmarku. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania
przyczyn.
9. Wzór dokumentu – Formularz zgłoszenia udziału w Jarmarku jest dostępny dla
zainteresowanych na stronie internetowej muzeum www.muzeumwlodawa.pl.

III. Czas trwania i przebieg Jarmarku:
1. Jarmark Festiwalowy trwa 3 dni, w terminie 17-19 września 2021 r.
2. Otwarcie Jarmarku o godz.10.00, zamknięcie o godz. 17.00.
3. Uczestnictwo bezpłatne możliwe jest wyłącznie na specjalne zaproszenie Organizatora.
4. Impreza zaplanowana jest w plenerze, wzdłuż ulic: Czerwonego Krzyża, Krótkiej i Witosa.
5. Uczestnicy Jarmarku przyjeżdżają na własny koszt.
6. Twórcy ze swoimi stoiskami zajmują miejsca wyznaczone przez Organizatorów.
7. Uczestnik jest zobowiązany do zagospodarowanie swego stoiska przed rozpoczęciem
imprezy w godz. 8.00 -10.00.
8. Uczestnik może wprowadzić pojazd na teren tylko w celu rozładowania, a później
załadowania swoich wyrobów (Organizator nie zapewnia parkingu).
9. Jeżeli uczestnik musi opuścić swoje stoisko, wówczas zobowiązany jest we własnym
zakresie zabezpieczyć swoje mienie na własny koszt i ryzyko.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i ubytki w mieniu uczestników
imprezy spowodowane przez osoby trzecie lub powstałe z przyczyn leżących po stronie
poszkodowanego.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu uczestników imprezy
spowodowane siłą wyższą np. pożarem, eksplozją, uderzeniem pioruna.
12. Wszelkie podłączenia elektryczne wykonuje organizator lub osoba (firma) wyznaczona
przez organizatora. Wszelkie samowolne podłączenia instalacji jest niedozwolone.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
Regulamin oraz formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej Muzeum –
Zespołu Synagogalnego we Włodawie www.muzeumwlodawa.pl.

/-/ Anita Lewczuk vel Leoniuk
Dyrektor Muzeum
Zespołu Synagogalnego
we Włodawie

