
Wypełniony formularz, którego integralną cześć stanowi regulamin Kiermaszu 
należy odesłać Organizatorowi w terminie do 17 września 2018 r. na adres:

I / Dane Uczestnika - Rzemieślnika/ Rękodzielnika/ Firmy

Nr stoiska 
(wypełnia organizator):

Imię i nazwisko:

Nazwa firmy/ 
stowarzyszenia itp.:

Adres:

Telefon:

Adres strony www, fb, 
fanpage, bloga:

Adres e-mail:

Faktura:   TAK          NIE

Dane do faktury:

II / Aleja (wypełnia Organizator):
Aleja:   Aleja EKO-ETNO-FOLK 

  Aleja BESKIDZKIE SMAKI 
  Aleja CZAS NA LAS! 
 Aleja WYSOWA-RELAKS-ZDRÓJ 
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Formularz zgłoszeniowy
Kiermasz 2018
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Katarzyna Miernik-Pietruszewska 
38-316 Wysowa-Zdrój 12 

tel.: +48 509 249 719 
swietorydza@gmail.com 

z dopiskiem: 
11. Święto Rydza - Kiermasz 2018

mailto:swietorydza@gmail.com
mailto:swietorydza@gmail.com


III / Produkty:
Rodzaj produktów 
sprzedawanych podczas 11. 
Święta Rydza:

wędliny tradycyjne 
sery owcze 
sery kozie 
wyroby mleczarskie, masło, sery krowie,  
chleby 
miody 
oleje 
inne 

……………………………………………………………………………………………………….

Od kiedy Pani/Pan prowadzi 
sprzedaż danych produktów?

Co Panią/Pana zainspirowało 
do działania, gdzie Pani/Pan 
nabył umiejętności produkcji 
danych produktów?

Proszę scharakteryzować 
swoje produkty (proszę 
dołączyć zdjęcia!)

Skąd czerpie Pan/Pani 
pomysły, przepisy?

Dodatkowe informacje o 
swojej działalności 
produkcyjnej:

IV / Uczestnictwo w Kiermaszu:
Uczestnictwo  
w dniach:

  29 września 2018 r. 
  30 września 2018 r.

Stoisko o wymiarach:   3x3 m 
  ……..

V / Uczestnictwo w Kiermaszu: (wypełnia Organizator)
Uczestnik został dopuszczony 
do udziału w Kiermaszu 
podczas 11. Święta Rydza

  TAK                  NIE

Uczestnik uiścił opłatę za 
uczestnictwo w Kiermaszu   TAK                  NIE

Uczestnik uiścił opłatę za 
uczestnictwo w wysokości:
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✓ Dane zawarte w formularzu ułatwią organizatorom kontakt z uczestnikiem, wykorzystane 
zostaną do sporządzenia krótkiej informacji dotyczącej Uczestnika i prezentowanych 
produktów w materiałach prasowych, na stronie internetowej www.swietorydza.pl i innych 
materiałach promocyjnych oraz dostarczą danych do faktury. 

✓ Miejsce handlowe wyznacza organizator Kiermaszu podczas 11. Święta Rydza – Katarzyna 
Miernik-Pietruszewska działająca z ramienia Starego Domu Zdrojowego. 

✓ Warunkiem uczestnictwa w Kiermaszu podczas 11. edycji „Święta Rydza” w Wysowej Zdroju 
jest przesłanie w nieprzekraczalnym terminie – do 17 września 2018 r. wypełnionego i 
podpisanego formularza zgłoszenia uczestnictwa, co jednoznaczne jest z zaakceptowaniem 
regulaminu Kiermaszu dołączonego do niniejszego formularza i stanowiącego jego integralną 
część.

✓ Warunkiem uczestnictwa w Kiermaszu jest wniesienie do dnia 19 września 2018 r. opłaty 
we wskazanej w Regulaminie wysokości na konto Organizatora: 

✓ Potwierdzam, że zapoznałam/ zapoznałem się z warunkami uczestnictwa w Kiermaszu 
podczas „11. Święta Rydza” i akceptuję powyższe postanowienia.

…………………………………… …………………………………………
Miejscowość, data Podpis Uczestnika

…………………………………… …………………………………………
Miejscowość, data Podpis Organizatora
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Stowarzyszenie Na Grzyby 
Dobranowice 183 
32-020 Wieliczka 
NIP: 9452149337 

nr rachunku: 78 1050 1445 1000 0090 7598 6001 
tytułem: KIERMASZ 2018 

(uczestnik - data wystawienia się na kiermaszu)

http://www.swietorydza.pl


1. Organizatorzy
Organizator: Stary Dom Zdrojowy

38-316 Wysowa – Zdrój 12 
pod firmą:
Minerale-Miernik spółka jawna
ul. Friedleina 38/9a
30-009 Kraków
NIP: 6772279531

Stowarzyszenie Na Grzyby
Dobranowice 183
32-020 Wieliczka
NIP: 9452149337

Koordynator: Katarzyna Miernik-Pietruszewska
+48 509 249 719
swietorydza@gmail.com

2. Termin i miejsce Kiermaszu
Data: 29-30 września 2018 r.
Godziny: 11.00 – 18.00
Miejsce: Park Zdrojowy w Wysowej Zdroju

 
3. Cel Kiermaszu

Kiermasz organizowany jest w celu:
a) kultywowania, propagowania i pogłębiania wiedzy o polskiej tradycji rzemieślniczej i rękodzielniczej, spożywczej i 

kulinarnej
b) prezentacji zanikających zawodów Beskidu Niskiego i Pogórza,
c) uczenia wykorzystywania wysokiej jakości produktów regionalnych i sezonowych w kuchni,
d) promocji potraw regionalnych mających szansę na komercjalizację,
e) promocji zielarstwa i naturalnych kosmetyków,
f) aktywizacji społeczności lokalnej oraz budowę więzi wewnątrz tej społeczności,
g) wymiany doświadczeń,
h) umożliwienia kontaktu z potencjalnymi klientami.

4. Adresaci Kiermaszu
Kiermasz adresowany jest do wszystkich ambitnych, utalentowanych i kreatywnych mieszkańców Polski Południowej, 
szczególnie Małopolski i Podkarpacia. 

 
5. Przedmiot Kiermaszu

Przedmiotem Kiermaszu są wytwory rąk ludzkich związanych tematycznie z tradycjami, zwyczajami i obrzędami 
Małopolski i Podkarpacia.

6. Warunki uczestnictwa
a) Podstawą do udziału w kiermaszu jest wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego.
b) Formularz Zgłoszeniowy należy przekazać Koordynatorowi do 17 września 2018 r. w jeden z wymienionych 

poniżej sposobów:
• Pocztą elektroniczną na adres: swietorydza@gmail.com
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Regulamin
Kiermasz 2018
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• Osobiście pod adres: Stary Dom Zdrojowy, 38-316 Wysowa-Zdrój 12
• Pocztą tradycyjną pod wskazany powyżej adres.

c) Wyboru wystawców dokonuje Koordynator po analizie informacji zamieszczonych w dostarczonych Formularzach 
Zgłoszeniowych.

d) Koordynator dokonuje wyboru prezentowanych wytworów i ich twórców, kierując się następującymi kryteriami:
• Związek z regionem, jego tradycjami, zwyczajami i obrzędami
• Oryginalność
• Inspiracja tradycją i kulturą Karpat, w szczególności Beskidem Niskim i Pogórze
• Nietuzinkowe podejście do tradycji ludowych, rzemieślniczych
• Czynnik EKO - ETNO - FOLK

e) Informacja o wybranych wystawcach zostanie przesłana drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy.

7. Estetyka stoiska
Wymagane jest, aby stoisko było utrzymane w stylistyce nawiązującej do regionu i prezentowanej twórczości.

8. Warunki techniczno-organizacyjne
a) Uczestnicy Kiermaszu zorganizują swoje stoiska w miejscu wyznaczonym i wskazanym przez Organizatora.
b) Każdy uczestnik ma możliwość wystawienia się, zareklamowania i sprzedaży swoich produktów na powierzchni 

ok. 3 x 3 m (powierzchnia namiotu, stołu itp.); zwiększenie powierzchni naliczane jest dodatkowo.
c) Elementy niezbędne do ekspozycji swoich produktów (namiot, stoły, krzesła, kuchenki, naczynia jednorazowe 

itp.) uczestnik zapewnia we własnym zakresie. 
d) Organizator nie udostępnia uczestnikom Kiermaszu dostępu do źródła energii elektrycznej, gazu oraz innego 

opału.
e) Montaż stoiska będzie możliwy w dniach przeprowadzenia Kiermaszu tj. 29.09.2018 r. i 30.09.2018 r. od godziny 

9.00.
f) Uczestnicy Kiermaszu zobowiązani są do utrzymania stoiska w godzinach 11.00 – 18.00.
g) Organizatorzy Kiermaszu nie odpowiadają za pozostawione przez Uczestników Kiermaszu przedmioty.
h) Uczestnicy zobowiązani są do uprzątnięcia terenu, który wykorzystywali podczas Kiermaszu.
i) Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących oznaczenia stoiska, 

stosowania się do zasad higieny żywienia.
j) Organizator lub Koordynator ma prawo do wyłączenia ze sprzedaży stoiska/ towaru, który według niego jest 

niezgodny z charakterem Kiermaszu.
k) Uczestnik wystawia na stoisku jedynie te artykuły, które zostały wymienione w formularzu zgłoszeniowym 

nadesłanym do Koordynatora Kiermaszu. 
l) Osoby nie będące Uczestnikami Kiermaszu, nie posiadające zgody Organizatora,  a wystawiające swoje 

produkty na terenie Parku Zdrojowego będą usuwane z jego terenu przez osoby upoważnione przez 
Organizatora.  

9. Koszty uczestnictwa
a) Koszt udziału w Kiermaszu spożywczym wynosi:

• Jeden dzień – 120,00 zł
• Dwa dni – 180,00 zł

b) Całkowitej wpłaty za uczestnictwo w Kiermaszu należy dokonać do 19.09.2018 r. na rachunek bankowy:

Stowarzyszenie Na Grzyby
Dobranowice 183
32-020 Wieliczka
NIP: 9452149337
nr rachunku: 78 1050 1445 1000 0090 7598 6001
tytułem Kiermasz 2018  (uczestnik – data wystawienia się na kiermaszu)

c) Wpłaty należy dokonać po zatwierdzeniu zgłoszenia i dopuszczenia Uczestnika do Kiermaszu przez 
Koordynatora.

d) Wpłata należności do 19.09.2018 r. jest ostatecznym potwierdzeniem uczestnictwa w kiermaszu.
e) W razie wycofania się z uczestnictwa w Kiermaszu należność nie będzie zwracana.

10. Bezpieczeństwo,  zabezpieczenie i  ubezpieczenie
a) Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe podczas trwania imprezy jak i montażu 

i demontażu infrastruktury uczestnika Kiermaszu, a także za szkody powstałe z przyczyn niezależnych od 
Organizatora lub wskutek działań osób trzecich.
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b) Uczestnik Kiermaszu jest odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia terenu, na którym zorganizował stoisko. 
Uczestnik jest odpowiedzialny za działanie własne oraz jego przedstawicieli, a także za każdą osobę 
zatrudnioną przez niego bezpośrednio lub pośrednio, bądź działającą na jego zlecenie.

c) W przypadku powstania szkody, o której mowa w pkt. 10 b Uczestnik Kiermaszu obciążony zostanie 
kosztami jej usunięcia, stosownie do charakteru szkody.

d) Wszelkie wystawiane przez Uczestnika Kiermaszu rzeczy muszą być legalne z punktu widzenia polskiego 
prawa i dopuszczone do obrotu.

e) Wszelką odpowiedzialność za dystrybuowane produkty ponosi Uczestnik Kiermaszu.
f) Uczestnik Kiermaszu spożywczo – kulinarnego powinien posiadać ważną książeczkę badań dla celów 

sanitarno-epidemiologicznych.

11. Postanowienia końcowe
a) W przypadku sytuacji losowych niezależnych od Organizatora (katastrofy, powodzie, ulewy, pożary, żałoby 

narodowe, wydarzenia o charakterze krajowym i regionalnym itp.), będzie on zmuszony do odwołania 
Kiermaszu.

b) Organizator nie bierze odpowiedzialności za działania Uczestnika niezgodne z obowiązującymi na terenie 
Polski przepisami prawa, w szczególności przepisami prawa podatkowego, a także za działania Uczestnika 
niezgodne z aktami prawa miejscowego.

c) W przypadku niestosowania się do ustaleń Regulaminu Organizator oraz Koordynator może zdecydować o 
wykluczeniu Uczestnika z Kiermaszu. 

d) Ewentualne uwagi Uczestników powinny być niezwłocznie zgłaszane w formie pisemnej lub ustnej 
Organizatorowi Kiermaszu.

e) Reklamacje złożone po zakończeniu Kiermaszu nie będą uwzględniane.
f) Przypadki nieuwzględnione w Regulaminie będą rozstrzygane na podstawie Kodeksu Cywilnego i innych 

właściwych przepisów obowiązującego prawa.
g) Ewentualne spory pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami wynikłe w związku z imprezą rozstrzygane  będą 

przez właściwy sąd rejonowy w Gorlicach.
h) Zaakceptowanie i podpisanie niniejszego Regulaminu jest warunkiem uczestnictwa w Kiermaszu.
i) Egzekwowanie ww. regulaminu powierza się Organizatorowi jak również wyznaczonym w tym czasie 

pracownikom ochrony wydarzenia edukacyjno - kulturalnego 11. „Święto Rydza” oraz Policji i Straży 
Pożarnej. 
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