Regulamin Piławskiego Jarmarku Świątecznego- wirtualnie
ORGANIZATOR
1. Organizatorem Jarmarku jest Miejski Ośrodek Kultury i Biblioteka w Piławie Górnej,
ul. Piastowska 40, 58-240 Piława Górna, tel. 74/8371596, www.mokib.pl
email: dariusz.kulak@pilawagorna.pl
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w „Piławskim Jarmarku Świątecznym- wirtualnie”, zwanym dalej
Jarmarkiem;
2. Jarmark prowadzony będzie w dniach 1 - 23 grudnia 2020 r na portalach społecznościowych Miejskiego
Ośrodka Kultury i Biblioteki w Piławie Górnej pod adresami:
https://www.facebook.com/mokibpg
https://www.facebook.com/bibliotekapilawa
3. Wydarzenie ma na celu promocję i wsparcie lokalnych wytwórców rękodzieła oraz zbiórkę charytatywną
na rzecz Kingi Włodarczyk.
4. Zgłoszenia na Jarmark przyjmujemy od osób indywidualnych oraz lokalnych wystawców wyrobów
rękodzielniczych o charakterze świątecznym w terminie od 1 grudnia 2020 r. do 14 grudnia 2020 r.
5. Wystawcy zainteresowani zamieszczeniem oferty w naszej bazie poproszeni zostaną o ofiarowanie
przedmiotu (np. w postaci promowanego produktu), który zostanie przeznaczony na aukcję charytatywną.
Aukcja przeprowadzona zostanie na stronach społecznościowych MOKiB wymienionych w pkt 2.
6. Wirtualne stoiska będą reklamowane do 23 grudnia. Organizator nie będzie prowadził sprzedaży
bezpośredniej, jedynie prezentował i udostępniał dane i wyroby wystawców. Wystawca zobowiązuje się do
niezmieniania cen wystawianych produktów.
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dariusz.kulak@pilawagorna.pl z opisem w tytule- „zgłoszenie na piławski jarmark”.
Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko wytwórcy lub nazwę firmy; numer telefonu lub stronę
internetową; zdjęcie wytwarzanego produktu np.: ozdoby świąteczne, miód, pierniki, ciasta, rękodzieło (mile
widziane zdjęcie stoiska, produktu w świątecznej odsłonie); opis wystawianego produktu i możliwości jego
zakupu (stacjonarnie lub wysyłką).
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zgłoszenie się wystawcy na Jarmark jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu
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i rozpowszechnianie zdjęć asortymentu, jego opisu, danych osobowych wystawcy na portalach MOKIB.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany zapisów niniejszego regulaminu, a każdorazowa zmiana
będzie udostępniana na stronie www.moki.pl.

