
Regulamin SAMSmarkt 23.06.2018 w Zittau 
 

Szanowni Państwo, 
 

jestesḿy wdziec̨zni za Państwa zainteresowanie targiem 
SAMSmarkt w Zittau i mamy nadzieje,̨ zė bed̨zie to dla 
Państwa dzień pełen sukcesu. W ramach współpracy osoby 
prowadzac̨e handel na targu, okresĺone nizėj jako Sprzedajac̨y, 
sa ̨zobowiaz̨ane do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz przepisów ustanowionych 
przez Organizatora. 

 
Stoisko sprzedazẏ wymaga pozwolenia, którego udziela Organizator imprezy na 
wniosek Sprzedajac̨ego. Warunkiem udziału w targach jest wypełnienie przez 
Sprzedajac̨ego, podpisanie i przesłanie do Organizatora, do dnia 20.05.2018, 
zgłoszenia udziału w SAMSMarkt. 

 
Godziny otwarcia rynku: 9.00-16.00 

 
● Budowa stoisk odbywac ́sie ̨bed̨zie w godzinach 7.00 - 9.00. Przedwczesne 

rozmontowanie stoiska, tj. przed godz. 16.00 nie jest mozl̇iwe.  
● Miejsce sprzedazẏ wyznacza Organizator.  
● Odmeldowanie z uczestnictwa w Targu powinno nastap̨ic ́nie pózńiej niz ̇w terminie 5 

dni przed rozpoczec̨iem imprezy (w przypadku choroby najszybciej jak to mozl̇iwe).  
● W przypadku nie pojawienie sie ̨Sprzedajac̨ego bez wczesńiejszego 

odmeldowania sie,̨ zostanie naliczona opłata za zarezerwowane stoisko.  
● Po zakończeniu sprzedazẏ obowiaz̨ek usuniec̨ia sḿieci spoczywa na osobie 

prowadzac̨ej handel. Kosze na sḿieci znajdujac̨e sie ̨ na rynku nie sa ̨ do tego 
przeznaczone.  

● Sprzedajac̨y sa ̨zobowiaz̨ani do utrzymywania porzad̨ku w miejscu sprzedazẏ.  
● Ustawianie pojazdów na rynku jest zabronione, z wyjat̨kiem pojazdów do tego 

dostosowanych. Organizator jest zobowiaz̨any do zapewnienia Sprzedajac̨emu miejsca 

parkingowego w poblizu̇ rynku, za które bed̨zie pobrana kaucja w wysokosći 20 EUR. 

Kaucja przy wyjezd́zie zostanie zwrócona. Mozl̇iwosći do parkowania bed̨a ̨na ulicach 

Breite Straβe oraz Mandauer Berg.  
● Wszystkie przepisy, włac̨znie z ustawa ̨przemysłowa,̨ odnosńie cen produktów, 

sprzedazẏ, higieny i budowy stoisk musza ̨byc ́sćisĺe przestrzegane.  
● Stoiska nie sa ̨wyposazȯne w stoły i itp. Sprzedajac̨y jest odpowiedzialny sam 

zaopatrzyc ́sie ̨w lady itp.  
● Pozwolenie na handel napojami alkoholowym (w przypadku sprzedazẏ) musi zostac ́

okazane przez Sprzedajac̨ego w Urzed̨zie Miejskim Zittau w Wydziale Działalnosći 
Gospodarczej.  

● Organizator nie ponosi odpowiedzialnosći za bezpieczeństwo towarów 
sprzedawanych przez Sprzedajac̨ego. Sprzedajac̨y nie ma prawa do roszczeń wobec 
Organizatora, który nie ponosi odpowiedzialnosći za straty oraz szkody powstałe w 
przypadku, gdy targ sie ̨nie odbed̨zie. 

 
Cena stoiska:  
Sprzedajac̨y: za metr biezȧc̨y stoiska: 4,00 € w tym prad̨. 
Opłata za stoisko zostanie pobrana w dniu targu za pokwitowaniem przez Urzad̨ Miasta 
Zittau. 
Zittau, 03.10.2017  
Zespół SAMSmarkt w imieniu Urzed̨u Miasta Zittau 


