REGULAMIN
KIERMASZU BOŻONARODZENIOWEGO
Rekrutacja
Uczestnikami Kiermaszu Bożonarodzeniowego są:
1/ organizacje pozarządowe, np. stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń
wiejskich,
2/ grupy nieformalne, środowiska lokalne,
3/ podmioty ekonomii społecznej i inne działające w sferze pożytku publicznego z terenu powiatu ostródzkiego,
4/ przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne
5/ indywidualni rękodzielnicy i rzemieślnicy.
Udział w Kiermaszu należy zgłosić za pomocą Formularza zgłoszeniowego do dnia 2 grudnia 2019 r. do godz. 12:00
mailem, pocztą lub osobiście:
e-mail: cwop@cwop.org.pl
tel: 89 642 11 28/ 789 308 650
Stowarzyszenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich
14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 9, pok. 127
Kiermasz Bożonarodzeniowy 7 grudnia 2019 r., godz. 12.00-18.00 – plac przy Urzędzie Gminy w Ostródzie
− Organizator zapewnia miejsce pod wspólnym namiotem tylko i wyłącznie organizacjom pozarządowym:
o stół o wymiarach 180 x 74 mm oraz przestrzeń wokół niego,
o ewentualnie (w razie konieczności) dostęp do prądu.
− Wystawca odpowiada za utrzymanie i pozostawienie w czystości miejsca wystawowego.
− Wystawca zobowiązany jest rozpocząć i zakończyć swoją obecność na stoisku w godzinach 12:00 – 18:00.
− Wystawca może wystawić własne stoisko/namiot – dotyczy m.in. indywidualnych wystawców. Wówczas należy
zgłosić to w formularzu oraz podać dokładne wymiary. Organizator zastrzega sobie możliwość zmniejszenia
powierzchni wystawowej (ze względów technicznych), o czym wystawca zostanie poinformowany najpóźniej
5 grudnia br.
Sprzedaż na stoiskach:
− Wystawcy prowadzący sprzedaż na stoisku, robią to na własną odpowiedzialność z poszanowaniem
prawodawstwa krajowego, w tym Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz prawa
podatkowego.
Zbiórki publiczne:
Wystawcy, mogą prowadzić własne zbiórki publiczne. Czynią to na własną odpowiedzialność i zgodnie z
prawodawstwem, Zbiórka publiczna powinna zostać zgłoszona we właściwej instytucji.
Program artystyczny i pokazy przy stoisku:
− Podczas Kiermaszu Bożonarodzeniowego wystawcy mogą prezentować własną działalność artystyczną nie
zakłócając przy tym programu głównego.
− Wystawca nie może na własną rękę podłączać sprzętu muzycznego i nagłaśniającego.
− Chęć zaprezentowania programu/pokazu przy stoisku należy zgłosić w formularzu zgłoszeniowym.
Poczęstunek
Organizator zapewnia drobny poczęstunek w czasie Kiermaszu na wybranych stoiskach wystawców.
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