Regulamin Jarmarku WNET

1.

Jarmark WNET, zwany w dalszej części Regulaminu „Jarmarkiem”, odbywa się w soboty
w godzinach 8.00 – 15.00.

2.

Organizatorem Jarmarku jest Radio WNET Sp. z o.o.

3.

Obsługę organizacyjną Jarmarku, w tym prowadzenie Biura Obsługi Jarmarku i obsługę
wystawców, prowadzi Operator Jarmarku firma Made2Measure Sp. z o.o.

4.

Miejscem odbywania się Jarmarku jest Centrum Praskie KONESER ul. Plac Konesera 2,
03-736 Warszawa

5.

Na terenie Jarmarku odbywa się handel, prowadzone są punkty handlowe,
gastronomiczne, usługowe oraz aktywności o charakterze kulturalnym i rozrywkowym.
Działania te prowadzone są przez Wystawców oraz Organizatora.

6.

Prowadzenie działalności na terenie Jarmarku odbywa się na podstawie zgłoszenia
udziału przez Wystawcę za pomocą Formularza Zgłoszeniowego Wystawcy oraz zgody
udzielonej przez Biuro Organizacyjne Jarmarku.

7.

Lokalizację punktu handlowego Wystawcy na planie Jarmarku, wskazuje Biuro
Organizacyjne Jarmarku, a dokładne usytuowanie punktu w dniu Jarmarku.

8.

Parkowanie pojazdów w czasie trwania Jarmarku możliwe jest tylko poza terenem
Centrum Praskiego KONESER, z uwzględnieniem punktu 9.

9.

Wjazd na teren Centrum Praskiego KONESER (podziemny garaż oraz plac targowy) oraz
przygotowanie stoiska do sprzedaży jest dopuszczalne każdego dnia trwania Jarmarku
w godz. od 5.00 do 8.00 (na czas rozładunku towaru) oraz w godz. od 15.00 do 17.00
(na czas załadunku towaru po zakończonym dniu sprzedaży). Organizator przygotuje i
wyda każdemu wystawcy odpowiedni identyfikator uprawniający do wjazdu na teren
Centrum Praskiego KONESER na czas załadunku i rozładunku towaru.

10.

Kierujący pojazdem zobowiązany jest przestrzegać istniejącej na terenie Centrum
Praskiego KONESER zasad organizacji ruchu.

11.

Za wjazd pojazdu na teren Jarmarku na czas rozładunku i załadunku towarów Wystawcy,
zgodnie z pkt. 9 Regulaminu, nie będzie pobierana opłata.

12.

Podczas Jarmarku dopuszcza się handel artykułami różnymi – zarówno spożywczymi,
jak i przemysłowymi.

13.

Wystawianie przez wystawców stoisk w innej niż standardowa formie, jest
dopuszczalne wyłącznie za zgodą i uzgodnieniem z Biurem Obsługi Jarmarku.

14.

W celu zapewnienia różnorodności produktów, podczas trwania Jarmarku dopuszcza
się handel asortymentem takiego samego rodzaju maksymalnie przez kilku wystawców
(do 4 stanowisk). Wystawców, ze względu na oferowany asortyment, wybiera
Organizator, według kolejności zgłoszeń.

15.

Nie dopuszcza się handlu towarami, które stanowić mogą zagrożenie dla zdrowia i życia
oraz, którymi obrót jest prawnie zabroniony.

16.

Punkty gastronomiczne powinny być wyposażone, indywidualnie przez najmujących, w
podręczny sprzęt gaśniczy.

17.

Operator Jarmarku, od Wystawców, pobiera następujące opłaty:
Opłata

Opłata od przychodu

10% przychodu

Stoisko 3 x 3 m2 bez namiotu

37zł

Stoisko 1.5 x 3 m2 bez namiotu

19zł

Stoisko 3 x 3 m2 pod namiotem

74zł

Stoisko 1,5 x 3 m2 pod namiotem

37zł

Stoisko - wypożyczenie stołu

37zł

* Powyższe kwoty są kwotami netto – nie uwzględniają podatku VAT.

18.

Z opłat, o których mowa w pkt. 17, zwolnione są fundacje i stowarzyszenia, organizacje
pozarządowe, placówki oświatowe, którym stoiska oddawane są bezpłatnie w
użyczenie na czas wystawiania się podczas Jarmarku.

19.

Podczas trwania Jarmarku, i po jego zakończeniu, wystawcy zobowiązani są do
utrzymania czystości pod groźbą kary z art. 145 kodeksu wykroczeń.

20.

Kwestie sporne wynikające z uczestnictwa w Jarmarku rozstrzyga Biuro Organizacyjne
Jarmarku.

21.
Osoby i podmioty zainteresowane udziałem w Jarmarku, w charakterze Wystawców,
zobowiązane są do wypełnienia „Formularza zgłoszeniowego” dostępnego na stronie
internetowej https://wnet.fm/o-nas/jarmark/ .
22.

Zgłoszenie uczestnictwa w Jarmarku przyjmowane jest drogą elektroniczną (skan
podpisanego zgłoszenia) na adres jacek.derosset@globalfun24.com. Osobą
odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń jest p. Jacek de Rosset (tel. 602 191 222)

23.

O udziale w Jarmarku decyduje kolejność zgłoszeń. O wpisaniu na listę uczestników
Jarmarku zainteresowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem
poczty elektronicznej – wpisanie na listę uczestników następuje na podstawie

złożonego „Formularza zgłoszeniowego”. Po otrzymaniu potwierdzenia wpisania na
listę Wystawców Jarmarku, Wystawca jest zobowiązany do dokonania opłaty (pkt 17) z
wyjątkiem opłat od przychodu na konto Operatora Jarmarku (konto podane w
formularzu zgłoszeniowym) do godziny 12.00 w czwartek przed terminem Jarmarku.
24.

Dokonanie opłat przez Wystawcę jest równoznaczne z zwarciem umowy miedzy
Wystawcą i Operatorem Jarmarku. Treść umowy reguluje niniejszy Regulamin Jarmarku
oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa w tym przepisy Kodeksu Cywilnego.

25.

Operator Jarmarku nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na stoisku
zajmowanym przez Wystawcę.

26.

Operator Jarmarku nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób i uszkodzenia towaru
przed, po i w czasie trwania Jarmarku. Regulamin Jarmarku jest dostępny na stronie
internetowej WNET.fm (https://wnet.fm/o-nas/jarmark/). Wyłączna odpowiedzialność
za oferowany towar oraz wszelkie pozwolenia związane z obrotem tym towarem leży
po stronie Wystawcy.

27.

Operator Jarmarku może wprowadzić osobnym dokumentem dodatkowe czasowe
wymagania i zasady obowiązujące Wystawców lub uczestników Jarmarku. Wymagania
są udostępniane WNET.fm (https://wnet.fm/o-nas/jarmark/ ).
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