
Regulamin  
Wielkanocnego Jarmarku Różności 2022  

w Parku Górczewska przy Amfiteatrze Bemowo 
 

1. Wielkanocny Jarmark Różności odbywa się 9 kwietnia 2022 roku, w godz. 12:00 – 18:00 w 
Parku Górczewska, ul. Raginisa 1 w Warszawie przy Amfiteatrze Bemowo (od strony 
mostku). 

2. Organizatorem Wielkanocnego Jarmarku  jest Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy 
Bemowo m.st. Warszawy. 

3. W Wielkanocnym Jarmarku Różności biorą udział Wystawcy - osoby fizyczne lub firmy 
4. Warunkiem udziału w Wielkanocnym Jarmarku Różności jest: 

a. przesłanie do dnia 31.03.2022r. prawidłowo wypełnionej i podpisanej karty 
zgłoszenia na adres: joanna.chas@bemowskie.pl 

b. uiszczenie wymaganej opłaty w dniu imprezy 9.04.2022r. 
c. zapoznanie się i zaakceptowanie regulaminu Wielkanocnego Jarmarku Różności, 

stanowiącego załącznik do karty zgłoszenia. Opłata za udział Wystawcy w 
Jarmarku odbywa się w dniu wydarzenia na podstawie cennika opłat zawartego 
w karcie zgłoszenia. Wymagana kwota płatna jest na miejscu  pracownikowi 
Bemowskiego Centrum Kultury, który wystawia paragon fiskalny. Opłaty 
dokonać można tylko gotówką. Na życzenie Wystawcy Bemowskie Centrum 
Kultury wystawia FV, która zostanie przesłana na wskazany przez Wystawcę 
adres mailowy w ciągu 7 dni po wydarzeniu. 

5.  Cennik opłat za udział w Wielkanocnym Jarmarku Różności / Kiermasz Rękodzieła 
Artystycznego: 
a) 50 zł brutto – dotyczy osób fizycznych,  

       b) 150 zł brutto – firmy 
6.  Rozstawienie stoisk przez Organizatora odbędzie się w godzinach 09.00-10.30 w dniu 

9.04.2022r.  
7.  Zabrania się organizowania punktów ekspozycyjnych poza terenem wyznaczonym przez 

Organizatora. 
8.  Zabrania się samowolnego zajmowania miejsca i jego zmiany bez uprzedniego 

porozumienia się z Organizatorem. 
9. Organizator wskazuje miejsce wystawcy   
10. Organizator nie bierze odpowiedzialności za przedmioty zniszczone lub utracone podczas 

trwania imprezy.  
11. Organizator nie zapewnia depozytu, ani pomieszczeń na przechowywanie przedmiotów 

należących do Wystawcy.  
12. Zobowiązuje się wszystkich Wystawców do utrzymania czystości na swoich miejscach 

wystawienniczych oraz estetyczną ekspozycję.  
13. W przypadku pozostawienia nieporządku wystawcy zostaną obciążeni kosztami 

sprzątania. 
14. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia do udziału w 

Wielkanocnym Jarmarku Różności bez podania uzasadnienia. 
15. Niedozwolone jest wystawianie na sprzedaż rzeczy pochodzących z nielegalnych źródeł, 

budzących kontrowersje, niebezpiecznych (np. petardy), a także towarów wymagających 
posiadania specjalnych zezwoleń (np. alkohol, broń). 



16. Każdy Wystawca musi zadbać o swoje stanowisko oraz posprzątać je po zakończeniu 
Jarmarku.  

17. Stanowisko można przygotowywać do godz. 11.00.  
18. Organizator Jarmarku nie ponosi odpowiedzialności za zawarte transakcje. 
19. Zebrane środki zostaną przeznaczone na cele statutowe Bemowskiego Centrum Kultury, 

związane z bezpłatnymi działaniami animacyjnymi dla mieszkańców. 
20. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. 
21. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator 

wydarzenia. 

 
 

 


