
 
 

 
 

Regulamin III Jarmarku Wielkanocnego 
Nowe Miasto Lubawskie  17 marca 2013 roku 

 
 
 
 
1. Jarmark Wielkanocny w Nowym Mieście Lubawskim jest imprezą wystawienniczo-

handlową dla wytwórców regionalnych przedmiotów użytkowych oraz artystycznych 
głównie o charakterze świątecznym. 

 
2. Treść niniejszego Regulaminu obowiązuje Wystawców Jarmarku Wielkanocnego w Nowym 

Mieście Lubawskim, organizowanego przez Starostwo Powiatowe oraz Miejskie Centrum 
Kultury w Nowym Mieście Lubawskim. 

 
3. Patronat medialny nad Jarmarkiem obejmuje Gazeta Nowomiejska. 

 
 
4. Jarmark jest organizowany w dniu 17.03.2013r. na Rynku Nowomiejskim  w Nowym 

Mieście Lubawskim godzinach 10:00-14:00.  
 
5. Osoba bądź firma chcąca wystawić swoje produkty, zobowiązana jest do przesłania 

wypełnionej Karty Zgłoszenia Wystawcy dostępnej na stronie internetowej Powiatu 
Nowomiejskiego, pod adresem www.powiat-nowomiejski.pl 

 
6. Kartę należy przesłać nie później niż do 13.03. 2013 r.  
a. korespondencyjnie na adres : 
Starostwo Powiatowe  
ul. Rynek 1 
13-300 Nowe Miasto Lubawskie 
Z dopiskiem Jarmark Wielkanocny, 
b. faxem na nr 56 4724 231, 56 4724 222 
c. osobiście w pokoju nr 41 w Starostwie Powiatowym. 
 
7. O możliwości wystawienia danego stoiska decyduje organizator Jarmarku Wielkanocnego, 

który zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny. 
 
8. Preferowane będą stoiska o charakterze świątecznym, w których prowadzona będzie 

sprzedaż m.in. takiego asortymentu jak : 
- ceramika artystyczna, 
- zabawki, 
- wyroby regionalne 
- pisanki, 
- stroiki, świece 
- pamiątki, ozdoby, rękodzieło, 
- biżuteria, 



- inny asortyment zaakceptowany przez organizatora. 
 

 
9. Stoliki będą udostępniane bezpłatnie, 
a. organizacja stoiska leży w gestii Wystawcy, 
 
 
10. Wystawcy zabrania się: 
a. prowadzenia działalności na terenie Jarmarku, naruszającej dobre obyczaje, godność  i 

uczucia religijne,  
  
11. Wystawca jest zobowiązany do: 
a. przebywania lub pozostawienia osoby odpowiedzialnej na stoisku w godzinach trwania 

Jarmarku, 
b. utrzymywania porządku na prowadzonym przez siebie stoisku, 
c. zapewnienia świątecznego charakteru stoiska. 
 

 
12. Potwierdzeniem przyjęcia Regulaminu jest podpis na Karcie Zgłoszenia Wystawcy. 

 
13. Podczas trwania Jarmarku Wielkanocnego w sprawach organizacyjnych i porządkowych 

decydują polecenia i rozstrzygnięcia organizatora.  
 
 
 


