
                  

projekt " Rozwój i promocja dziedzictwa kulturowego wsi oraz wzrost 
zaangażowania mieszkańców w rozwój regionu "

REGULAMIN
przyjmowania zgłoszeń i prowadzenia handlu towarami komercyjnymi 

podczas Festiwalu Sera 2011

Termin i miejsce organizacji kiermaszu: 

14 sierpnia – niedziela (w godz. 14.00 – 20.00) 

Miejsce organizacji kiermaszu: 

Park Gminny w Wiżajnach

Regulamin: 

1. Powyższy regulamin dotyczy producentów i handlowców towarów o charakterze konsumpcyjnym (nie będącym 

rękodziełem ludowym lub twórczością ludową), oraz wytwórców regionalnych artykułów spożywczych i gastronomii 

oferującej dania regionalne. 

2. Zgodnie art. 3. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, a także z art. 14, 17 i 18 

Rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego oraz art. 1. 

Rozporządzenia (WE) NR 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków 

spożywczych – tylko żywność bezpieczna dla zdrowia i życia człowieka może znajdować się w obrocie, a 

odpowiedzialność za bezpieczeństwo żywności ponoszą przedsiębiorcy produkujący lub wprowadzający żywność do 

obrotu. 

Więcej informacji na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej www.pis.gov.pl 

3. Zgłoszenia telefoniczne przyjmujemy do 10 sierpnia 2011r. pod nr telefonu 516107004 lub: 

biuro@serywizajny.org.pl 

4. Organizator – Stowarzyszenie „Macierzanka” do dnia 12 sierpnia potwierdzi przyjęcie zgłoszenia uczestnictwa oraz 

wstępnie poinformuje o lokalizacji stoiska. 

5. Warunkiem ustawienia stoiska handlowego na terenie odbywającej się imprezy, będzie przyjecie zgłoszenia przez 

organizatora – Stowarzyszenie „Macierzanka”. 

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nie przyjęcia oferty bez podania przyczyn. 

7. Wystawcy, którzy będą potrzebowali podłączenia do prądu – zobowiązani są do poinformowania o tym organizatorów 

oraz posiadania odpowiednich – sprawnych technicznie - przewodów.

8. O lokalizacji stoiska w sektorze wystawców komercyjnych Festiwalu Sera 2011 decyduje kolejność zgłoszeń. 

9. Samochody dostawcze muszą wyjechać z terenu parku na 60 min. przed rozpoczęciem dnia handlowego. 

Biuro projektu :
Stowarzyszenie „Macierzanka”
ul. Suwalska 17A Tel. 87 5688508
16-407 Wiżajny                            email : biuro@serywizajny.org.pl



                  

projekt " Rozwój i promocja dziedzictwa kulturowego wsi oraz wzrost 
zaangażowania mieszkańców w rozwój regionu "

10. Uczestnik Jarmarku zobowiązany jest do utrzymywania estetycznego wyglądu stoiska i zaplecza oraz uprzątnięcia 

powierzchni po zakończeniu dnia targowego. 

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe z powodu złych warunków atmosferycznych oraz innych 

zdarzeń losowych (np. kradzieży). 

Informacji telefonicznych udzielają: Barbara Żeliszczak 

tel. (087) 5688508, 516107004; fax 5688508

Biuro projektu :
Stowarzyszenie „Macierzanka”
ul. Suwalska 17A Tel. 87 5688508
16-407 Wiżajny                            email : biuro@serywizajny.org.pl


