
Załącznik nr 3 do Regulaminu Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A. dla Uczestników targowiska 
miejskiego – Jarmarku Bożonarodzeniowego 2021 (zwanego w treści załącznika także „Regulaminem”) 

Regulamin przyjęcia oferty handlowej Uczestnika  
targowiska miejskiego – Jarmarku Bożonarodzeniowego 2021 w Gdańsku. 

 
 
1. Organizator Jarmarku powołuje Komisję weryfikacyjną składająca się z 5 osób wybranych 

spośród pracowników Organizatora wchodzących w skład Zespołu Organizacji Jarmarku 
(dalej także „Komisja”). 

2. Komisja, w szczególności posługując się kryteriami wskazanymi w pkt. 4 poniżej, dokonuje 
weryfikacji ofert składanych przez potencjalnych Uczestników Jarmarku. 

3. Podstawę do weryfikacji oferty stanowi treść Formularza Zgłoszenia Uczestnictwa wraz z 
załączonymi do niego zdjęciami. Zdjęcia załączone do Formularza powinny wykazywać 
spełnienie przez potencjalnego Uczestnika kryteriów określonych w pkt. 4 poniżej (np. 
przedstawiać unikalność asortymentu, niepowtarzalność oferty, przedstawiać świąteczne 
aranżacje stoiska itd.). 

4. Kryteria według których Komisja podejmie decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu oferty: 
 unikatowość i oryginalność asortymentu, 
 niepowtarzalność oferty, 
 różnorodność asortymentu, 
 dostosowanie oferty do oczekiwań Organizatora, 
 propozycje aranżacji i świątecznego wystroju stoiska, 
 dodatkowe atrakcje dla publiczności, 
 jakość dotychczasowej współpracy z Uczestnikami Jarmarku, 
 posiadanie kasy fiskalnej (w przypadku gastronomii), 
 zatrudnianie pracowników mieszkających w Gdańsku, jako wsparcie lokalnej 

przedsiębiorczości 
 PREFEROWANY ASORTYMENT: 

- produkty świąteczne, zimowe; 
- produkty handmade – rękodzieło; 
- produkty regionalne; 
- produkty promujące zdrowy styl życia (np. eko, vege); 
- produkty gastronomiczne w formule take and go; 
- produkty z certyfikatami/nagrodami. 

5. Po pozytywnej weryfikacji oferty danego Uczestnika przez Komisję, oferta zostanie 
przekazana do dyspozycji Organizatora w celu podjęcia ostatecznej decyzji o przyjęciu lub 
odrzuceniu danej oferty uczestnictwa zgodnie z postanowieniami Regulaminu, 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia oferty uczestnictwa w Jarmarku lub 
wpisania uczestnika na listę rezerwową – niezależnie od częściowego lub całkowitego 
spełniania przez Uczestnika kryteriów wskazanych w powyżej - w szczególności w 
przypadku ograniczonej dostępności Miejsc handlowych. 

7. Niniejszy regulamin stanowi integralną część Regulaminu Międzynarodowych Targów 
Gdańskich S.A. dla Uczestników targowiska miejskiego – Jarmarku Bożonarodzeniowego 
2021.  


