
 

 

  
 

 

REGULAMIN WYSTAWCY  

KARKONOSKI JARMARK LOKALNY SKARBY DUCHA GÓR 

1. Cele i idea KARKONOSKIEGO JARMARKU LOKALNEGO SKARBY DUCHA GÓR. 

KARKONOSKI JARMARK SKARBY DUCHA GÓR to wydarzenie promujące przede 

wszystkim producentów i rękodzielników objętych Karkonoską Marką Lokalną oraz ich 

inicjatywę KARKONOSZE SLOW. Na naszym JARMARKU można odnaleźć wszystko co 

najlepsze i autentyczne z Karkonoszy: doskonałe lokalne jedzenie, oparte na lokalnych 

produktach (serach kozich, ekologicznej wołowinie i baraninie, ekologicznych jajach, owocach 

pochodzących z okolicznych lasów) oraz rękodzieło wykonane przez lokalnych wytwórców: 

hafty, rzeźby, szkło artystyczne i użytkowe, kompozycje ze starych desek, filcowe zwierzaki, 

niecodzienne lalki, grafiki, malarstwo… To przede wszystkim oferta spędzenia czasu w 

Karkonoszach. To nie tylko okazja do skosztowania wyrazistych górskich smaków czy zakupienia 

lokalnego rękodzieła. To także możliwość uzupełnienia urlopu o warsztaty rękodzielnicze i 

kulinarne: wypieku i lukrowania pierników, filcowania, szklarskie, grafiki czy ceramiki. 

2. Termin i miejsce organizacji KARKONOSKIEGO JARMARKU LOKALNEGO 

SKARBY DUCHA GÓR. 

Jarmark odbędzie się w dniu 28 maja 2016 roku w Karpaczu. Ekspozycje w ramach Jarmarku 

będą usytuowane na terenie otwartym obok OW U Musa przy ul. Parkowej 1 w Karpaczu. 

3. Organizatorzy KARKONOSKIEGO JARMARKU LOKALNEGO SKARBY DUCHA 

GÓR. 

Organizatorami KARKONOSKIEGO JARMARKU LOKALNEGO SKARBY DUCHA GÓR są: 

LGD Partnerstwo Ducha Gór, producenci zrzeszeni w ramach Karkonoskiej Marki Lokalnej, 

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne FAKTOR. Organizatorzy Jarmarku bezpośrednio zajmują 

się przygotowaniem i przebiegiem imprezy. 

4. Wystawcy KARKONOSKIEGO JARMARKU LOKALNEGO SKARBY DUCHA GÓR. 

Wystawcami KARKONOSKIEGO JARMARKU LOKALNEGO SKARBY DUCHA GÓR mogą 

być wystawcy należący do następujących grup twórców i producentów: 

a) Rzemieślnicy lokalni i regionalni, artyści ludowi 

Jest to grupa wystawców, których pasją jest kultywowanie tradycji regionu Kotliny 

Jeleniogórskiej oraz Dolnego Śląska, podtrzymywanie zwyczajów lokalnych i regionalnych, 

twórczości rzemieślniczej i artystycznej opartej o tradycje. 

b) Producenci artykułów spożywczych lokalni i regionalni 

Ta grupa obejmuje wystawców regionu Kotliny Jeleniogórskiej oraz Dolnego Śląska, których 

działalnością jest zalegalizowana produkcja wyrobów spożywczych. 

c) Pszczelarze. 

W tej grupie prezentują swoje osiągnięcia hodowcy pszczół, producenci miodów i produktów 

pszczelarskich, których działalnością jest zalegalizowana produkcja pszczelarska. 



 

 

  
 

 

d) Winiarze i inni wytwórcy napojów alkoholowych 

W skład tej grupy wchodzą producenci i handlowcy wszelkich marek win, miodów pitnych, 

nalewek pochodzących z regionu Kotliny Jeleniogórskiej oraz Dolnego Śląska, których 

działalnością jest zalegalizowana produkcja tych wyrobów. 

e) Producenci posiadający aktualny certyfikat Dziedzictwa Kulinarnego Dolnego Śląska 

Są to producenci posiadający aktualny certyfikat Dziedzictwa Kulinarnego Dolnego Śląska, 

których działalnością jest zalegalizowana produkcja wyrobów spożywczych. 

f) Wystawcy prowadzący warsztaty rękodzielnicze podczas Festiwalu. Chęć prowadzenia 

warsztatów należy zgłosić organizatorowi wypełniając formularz Zgłoszenie Warsztatów. 

Organizator potwierdzi możliwość przeprowadzenia warsztatów. 

Nie jest możliwe przyjęcie wystawców, którzy nie mieszczą się w ww. kategoriach. 

Organizatorzy nie dopuszczają możliwości wystawiania się wystawców jako pośredników, 

sprzedaży produktów nie będących wytworem bezpośrednio danej osoby, twórcy czy 

producenta/podmiotu. 

6. Odwiedzający 

KARKONOSKI JARMARK LOKALNY SKARBY DUCHA GÓR to impreza skierowana  

przede wszystkim do mieszkańców naszego regionu i turystów -  miłośników dobrej kuchni, 

zdrowej żywności oraz rękodzieła. Zwiedzanie ekspozycji przez odwiedzających jest bezpłatne. 

7. Koszty uczestnictwa w KARKONOSKIM JARMARKU LOKALNYM SKARBY 

DUCHA GÓR 

Nazwa świadczenia Koszt Uwagi 

Miejsce wystawiennicze (do 2m x 3m) 
* 0,00 zł. 

50.00 zł. 

 

Opłata obowiązkowa. 

* Zwolnieni z opłaty są producenci: 

 lokalni, będący członkami LGD Partnerstwo Ducha 

Gór , członkowie Karkonoskiej Marki Lokalnej 

W ramach opłaty obowiązkowej uczestnicy otrzymują także: 

 możliwość bezpośredniej i nieograniczonej sprzedaży 

produktów, 

 promocję we wszystkich przedsięwzięciach 

reklamowych dot. Jarmarku, 

 dostęp do bieżącej, zimnej wody, toalety, 

odbiór śmieci do kontenera oraz wywóz ich z terenu Jarmarku  
Miejsce parkingowe 

Przyłącze energetyczne 230V 

urządzenia do 2 kW 
20,00 zł. 

Opłata dotyczy tylko osób, które zadeklarują potrzebę 

korzystania z energii elektrycznej. 

Przyłącze energetyczne urządzenia 

powyżej 2 kW 
indywidualnie 

Opłata dotyczy tylko osób, które zadeklarują potrzebę 

korzystania z energii elektrycznej. 

Opłata jest uzależniona od poziomu zużycia energii 

elektrycznej. 

 

 

 



 

 

  
 

 

8. Zasady i terminy rejestracji wystawców: 

a) Zgłoszenia wystawców można składać do 19.05.2016 r. Druki zgłoszeniowe do pobrania na 

stronie LGD Partnerstwo Ducha Gór www.konkursy.duchgor.org należy przesyłać na adres:  

sekretariat@duchgor.org. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń oraz decyzja 

organizatora przyjmującego zgłoszenie. Organizator może odmówić przyjęcia zgłoszenia z 

przyczyn organizacyjnych oraz jeżeli charakter prezentacji nie mieszczą się w celach, zasadach i 

formule Jarmarku. 

b) Weryfikacja zgłoszenia przez organizatora nastąpi najpóźniej do 20.05.2016 r. 

c) Opłaty za świadczenia obowiązkowe oraz dodatkowe należy uiścić w terminie do 25.05.2016 

r., po uprzednim potwierdzeniu udziału Wystawcy w Jarmarku przez Organizatora. 

d) Czas na organizację stoisk 

Od godziny 10.00 do 11:30 w dniu 28.05.2016 r. Jednocześnie informujemy o obowiązku 

usunięcia wszelkich pojazdów z terenu Jarmarku do godz. 11:30, z wyjątkiem pojazdów, z 

których odbywa się sprzedaż bezpośrednia (po uprzednim uzgodnieniu z Organizatorem). 

Niezastosowanie się do powyższego skutkuje usunięciem pojazdu na koszt właściciela. 

f) Czas trwania I KARKONOSKIEGO JARMARKU LOKALNEGO SKARBY DUCHA 

GÓR 

W niedzielę 01.05.2016 r. w godzinach 12:00 do 18:00. 

g) Wystawcy zobowiązani są do zachowania stoisk przez cały czas trwania Jarmarku.  

10. Zasady prezentacji i sprzedaży produktów 

a) Wystawca jest zobowiązany w zgłoszeniu podać listę artykułów przeznaczonych do sprzedaży. 

b) Przy sprzedaży alkoholu należy uzyskać zezwolenia jednorazową sprzedaż i podawanie 

napojów alkoholowych w Urzędzie Miejskim w Karpaczu. 

c) Wystawca podczas trwania KARKONOSKIEGO JARMARKU LOKALNEGO SKARBY 

DUCHA GÓR zobowiązany jest do prezentacji i sprzedaży wyłącznie produktów zgłoszonych. 

Prezentacja i sprzedaż artykułów niezgłoszonych może być przyczyną usunięcia wystawcy oraz 

odmowy przyjęcia zgłoszenia w roku następnym. Zabrania się również prezentacji i sprzedaży 

produktów pochodzących od „podwykonawców”. 

d) Wystawca jest zobowiązany do zgłoszenia do właściwych służb sprzedaży oraz zapewnienia 

właściwych warunków higieniczno-sanitarnych na swoim stoisku, w jego najbliższym otoczeniu 

oraz w miejscu przeznaczonym do konsumpcji. 

e) Zaleca się korzystane z naczyń ekologicznych (papierowych, szklanych, drewnianych). 

11. Zasady dotyczące estetyki stoisk i form prezentacji marketingowych. 

W celu utrzymania charakteru KARKONOSKIEGO JARMARKU LOKALNEGO SKARBY 

DUCHA GÓR jako imprezy promującej lokalne i regionalne tradycje dotyczące dziedzictwa 

kulturowego, wystawców obowiązują następujące zasady: 

http://www.konkursy.duchgor.org/
mailto:sekretariat@duchgor.org


 

 

  
 

a) Stoisko estetyką powinno nawiązywać do: regionu z którego pochodzą wystawiane produkty, 

tradycyjnych sposobów ich produkcji i/lub tradycji kulinarnych z nimi związanych (np. len, 

drewno, szkło, słoma itp….). Wystawca jest zobligowany do utrzymania porządku na swoim 

miejscu wystawienniczym i w jego bezpośrednim sąsiedztwie w trakcie trwania Jarmarku oraz do 

pozostawienia miejsca wystawienniczego w stanie, w jakim je zastał. 

b) Nie są akceptowane przez Organizatora sposoby prezentacji marketingowej takie jak: balony 

reklamowe, dmuchane zamki i zjeżdżalnie itp. Podczas trwania Jarmarku obowiązuje całkowity 

zakaz reklamy akustycznej. 

c) Wystawcy nie stosujący się do powyższych warunków będą narażeni na demontaż i/lub 

usunięcie niepożądanych elementów ze stoiska. 

12. Postanowienie końcowe. 

a) Organem rozstrzygającym wątpliwości i spory związane z organizacją i przebiegiem Jarmarku 

są organizatorzy. Na zgłoszone na piśmie zapytania i wnioski związane z Jarmarkiem organizator 

odpowie w ciągu 14 dni. W czasie trwania Jarmarku spory i wątpliwości rozstrzyga Organizator. 

b) Organizator Jarmarku nie ponosi odpowiedzialności za jakość produktów i treści 

prezentowanych przez wystawców. 

c) Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia trwania Jarmarku, zmiany jego terminu, 

odwołania imprezy bądź zmiany lokalizacji stoisk z ważnych przyczyn organizacyjnych, 

warunków pogodowych lub klęski żywiołowej. 

d) W przypadku rażącego i uporczywego naruszania regulaminu organizator zastrzega sobie 

prawo do usunięcia wystawcy z terenu imprezy, bez zwrotu poniesionych kosztów. 

 

Komitet Organizacyjny  

KARKONOSKIEGO JARMARKU LOKALNEGO 

SKARBY DUCHA GÓR 

 

 

 

 


