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REGULAMIN 

WALBACHOWSKIEGO JARMARKU BOŻONARODZENIOWEGO 

ONLINE 
 

 
1. Organizatorem Walbachowskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego Online jest Centrum 

Kultury i Sportu w Karczewie z siedzibą przy ul. Bohaterów Westerplatte 55, 05-480 

Karczew, e-mail:ckis@gminakarczew.pl, tel. 22/ 780-62-80. 

 
2. Jarmark Bożonarodzeniowy Online odbywać się będzie w grupie Walbachowski Jarmark 

Bożonarodzeniowy ONLINE zarządzanej przez Centrum Kultury i Sportu w Karczewie na 

portalu społecznościowym: www.facebook.com. 

 

3. Wystawcy biorą udział w Jarmarku, pod warunkiem: 
✓ zgłoszenia chęci uczestnictwa w Jarmarku pod nr tel. 22 780 65 17, mailowo: 

a.piwek@gminakarczew.pl lub w formie wiadomości prywatnej na portalu 
Facebook, 

✓ opłacenia opłaty wpisowej: min. 10 zł na konto zbiórki organizowanej na rzecz 
Fundacji Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek: 
https://www.hospicjumpromyczek.pl/przekaz-nam-darowizne/ 

✓ po dokonaniu wpłaty i wysłaniu potwierdzenia do Organizatora zostanie 
Wystawcy nadany status umożliwiający wystawianie postów sprzedażowych w 
grupie Jarmarku. 

 

4. Posty należy dodawać w zakładce KUPNO I SPRZEDAŻ. Wystawcy zobowiązani są do 
umieszczenia w ogłoszeniu sprzedaży: zdjęcia oferowanego produktu, krótkiego opisu 
oferty, ceny oraz sposobu dostawy/miejsca odbioru i formy zapłaty za przedmiot.  
 

5. Dostawa i płatność za przedmioty wystawiane na Jarmarku odbywa się na zasadzie 
porozumienia Wystawcy i Kupującego. Organizator w kwestiach spornych służy 
mediacją, jednak nie ponosi bezpośredniej odpowiedzialności za nieporozumienia na 
linii Wystawca-Kupujący. 

 
6. Po dokonaniu wszelkich czynności ze strony Wystawcy i Kupującego post ze 

sprzedanym przedmiotem należy usunąć. W przypadku postów wieloprzedmiotowych 
Wystawca zobowiązany jest do aktualizacji liczby dostępnych przedmiotów na bieżąco. 

 



7. Prosimy o przemyślane oferty (zarówno przez Wystawców, jak i Kupujących; nie 
wycofujemy ofert), rozważny udział w Jarmarku oraz stosowanie się do powyższych 
zasad. 

 
8. Oferty zakupu należy zgłaszać w komentarzach pod postem. Decyduje kolejność 

zgłoszeń chęci zakupu przez Kupującego. 
 

9. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wystawiane produkty oraz związane z nimi 
transakcje.  

 

10. Podczas Jarmarku obowiązuje całkowity zakaz sprzedaży zwierząt oraz wyrobów 
tytoniowych, a także zakaz sprzedaży alkoholu oraz innych produktów bez 
odpowiednich koncesji i zezwoleń. 

 
11. Obrót artykułami spożywczymi wymaga zgłoszenia tego faktu do Sanepidu we własnym 

zakresie. 
 


