REGULAMIN
Jarmarku Pawłowskiego – Ginące Zawody
I.

Założenia ogólne :

Gmina Rejowiec Fabryczny jest inicjatorem i głównym organizatorem „Jarmarku
Pawłowskiego – Ginące Zawody,” który odbywa się w pierwszą niedzielę sierpnia
każdego roku w godz. 09.00- 24.00 w miejscowości Pawłów.
2. Podstawowym celem organizacji Jarmarku jest prezentacja dorobku artystycznego
indywidualnych twórców lub twórców zrzeszonych, innych grup niezależnych.
3. Jarmark Pawłowski-Ginące Zawody oprócz funkcji wystawienniczej fizycznie
wykonanego rękodzieła ma również spełniać rolę edukacyjną poprzez
prezentację twórczości ludowej od strony warsztatowej, w taki sposób aby ułatwić
zainteresowanym poznanie kolejno następujących po sobie etapów procesu powstawania
poszczególnych wyrobów oraz ich zastosowania w praktyce dawniej i dzisiaj.
4. Jarmark ma oddawać klimat, nawiązujący do przeszłości regionu, ze szczególnym
uwzględnieniem aktywności społeczności wiejskiej z terenu, jak również ma pokazać
wiarygodny obraz przeszłości polskiej wsi wraz z całym spektrum lokalnej
obrzędowości, poezji, tradycji i zwyczajów oraz twórczości rękodzielniczej i
rzemieślniczej.
5. Podstawowym celem Jarmarku jest integracja mieszkańców z całego regionu ( twórców
oraz widzów ) oraz kultywowanie spuścizny naszych przodków dla uratowania od
zapomnienia lokalnej tożsamości wspólnotowej.
1.

II.

Zasady uczestnictwa :
1. Do udziału zapraszamy wszystkich twórców ludowych i rzemieślników, których
wyroby mieszczą się w tradycji ludowej regionu, z którego się wywodzą.
Uczestnikiem Jarmarku może być twórca indywidualny lub mogą być twórcy
zrzeszeni, inne grupy niezależnych osób, zajmujących się działalnością kulturalną w
zakresie promocji i rozwijania twórczości ludowej oraz rzemiosła w regionie.
2. Na Jarmarku dopuszcza się sprzedaż wyrobów związanych z twórczością ludowa oraz
wyrobów wykonanych osobiście.
3. Wyklucza się sprzedaż wyrobów tzw. odpustowych i targowych oraz innych nie
związanych z twórczością ludową .
4. Możliwa jest sprzedaż lodów, popcornu, waty cukrowej oraz kukurydzy w miejscach
wskazanych przez organizatora Jarmarku- patrz mapka.

5. Uczestnik dobrowolnie wyraża chęć udziału w przedsięwzięciu poprzez pisemne
zgłoszenie uczestnictwa wg karty zgłoszeń, tym samym zgadza się prezentować
publicznie swoje osiągnięcia artystyczne lub rękodzieło.
6. Udział w Jarmarku należy zgłosić listownie na adres: Gmina Rejowiec Fabryczny
ul. Lubelska 16, 22-170 Rejowiec Fabryczny, lub Gminny Ośrodek Kultury w
Pawłowie, ul. Lubelska 23a, 22-170 Rejowiec Fabryczny, z dopiskiem Jarmark
Pawłowski – Ginące Zawody.
7. Termin, do którego należy złożyć pisemną deklarację udziału w Jarmarku to
25 lipca każdego roku ( impreza odbywa się cyklicznie ).
8. Wzór dokumentu – Karta zgłoszenia udziału w Jarmarku jest dostępny dla
zainteresowanych na stronie internetowej gminy www.ug.rejowiec.pl, Gminnego
Ośrodka Kultury www.gokpawlow.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Rejowiec
Fabryczny, w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowie.

III. Czas trwania i przebieg Jarmarku:
1. Jarmark Pawłowski- Ginące Zawody trwa jeden dzień, ustala się termin imprezy na stałe
– pierwsza niedziela sierpnia każdego roku.
2. Rozpoczęcie jarmarku godz.09.00, zakończenie o godz. 24.00.
3. Uczestnictwo dla twórców ludowych w Jarmarku jest bezpłatne.
4. Sprzedawcy na Jarmarku zobowiązani są do uiszczenia opłaty w wysokości i sposobie
poboru zgodnej z uchwałą Rady Gminy Rejowiec Fabryczny, stanowiącą załącznik do
niniejszego regulaminu.
5. Impreza zaplanowana jest na świeżym powietrzu, wzdłuż ulic miejscowości Pawłów
wraz z placem Rynek oraz parkiem - patrz mapka .
6. Uczestnicy kiermaszu przyjeżdżają na własny koszt.
7. Organizator nie zapewnia wystawcom stołów kiermaszowych oraz zastrzega sobie prawo
selekcji wystawców.
8. Organizator zapewnia wyżywienie dla twórców ludowych.
9. Twórcy ze swoimi stoiskami zajmują miejsca wyznaczone przez organizatorów.
10. Uczestnik jest zobowiązany do zagospodarowanie swego stoiska przed rozpoczęciem
imprezy w godz. 7,00 - 9,00
11. Uczestnik może wprowadzić pojazd na teren tylko w celu rozładowania, a później
załadowania swoich wyrobów.
12. Jeżeli uczestnik musi opuścić swoje stoisko, wówczas zobowiązany jest we własnym
zakresie zabezpieczyć swoje mienie na własny koszt i ryzyko.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i ubytki w mieniu uczestników
imprezy spowodowane przez osoby trzecie lub powstałe z przyczyn leżących po stronie
poszkodowanego.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu uczestników imprezy
spowodowane siłą wyższą np. pożarem, eksplozją, uderzeniem pioruna.
15. Wszelkie podłączenia elektryczne wykonuje organizator lub osoba (firma) wyznaczona
przez organizatora. Wszelkie samowolne podłączenia instalacji jest niedozwolone.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
17. Każdy wystawca bierze udział w konkursie„ Na najbardziej atrakcyjną promocję
wykonywania dawnego zawodu” w związku z powyższym prosimy o odpowiednie
przygotowanie stoiska ( wystrój stoiska, strój, pokaz) .
Regulamin oraz karta zgłoszeniowa dostępna jest na stronie internetowej Gminy Rejowiec
Fabryczny www.ug.rejowiec.pl. oraz www.gokpawlow.pl
/-/ Zdzisław Krupa
Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny

