
Załącznik nr 2 do Regulaminu Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A. 
dla Uczestników targowiska miejskiego – Jarmarku św. Dominika 2022 (zwanego dalej także „Regulaminem”) 

 
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UCZESTNICTWA W STREFIE GASTRONOMICZNEJ 

DLA UCZESTNIKÓW TARGOWISKA MIEJSKIEGO – JARMARK ŚW. DOMINIKA W GDAŃSKU 23.07-14.08.2022 R.  
(dalej także „Warunki”) 

 

1. Uczestnik Strefy Gastronomicznej zobowiązuje się sprzedawać produkty wyłącznie w opakowaniach i sztućcach biodegradowalnych 
(takich jak kubki, talerze, miski, opakowania na wynos) wskazanych lub udostępnionych do zakupu za pośrednictwem MTG. 

2. Cena, za jaką Uczestnik będzie mógł sprzedawać produkty zostanie przedstawiona przez Uczestnika do akceptacji Organizatora przed 
otrzymaniem Potwierdzenia Zgłoszenia Uczestnictwa. Uczestnik wyznaczy trzy wiodące produkty/dania, których cena nie ulegnie 
zmianie przez cały okres trwania Jarmarku. W przypadku zmiany cen pozostałych produktów/dań wymagana jest zgoda Organizatora. 

3. Organizator zapewnia Uczestnikowi dostęp do prądu oraz do instalacji 3-fazowej (tzw. „siły”) zgodnie z zamówieniem w Formularzu 
Zgłoszenia Uczestnictwa. 

4. Uczestnik zobowiązuje się sprzedawać produkty podczas trwania Jarmarku św. Dominika zgodnie z godzinami podanymi  
w Regulaminie dla Uczestników Targowiska Miejskiego – Jarmark św. Dominika 2022. 

5. Uczestnik, oprócz opłaty eksploatacyjnej, opłaty za świadczone przez Organizatora usługi i opłaty za zużycie prądu zgodnie  
z Regulaminem dla Uczestników Targowiska Miejskiego – Jarmark św. Dominika 2022 zapłaci Organizatorowi wynagrodzenie  
w kwocie obejmującej 10% (dziesięć procent) przychodu netto uzyskanego przez Uczestnika z tytułu sprzedaży Produktów  
w ramach Jarmarku – powiększone o należny podatek od towarów i usług według obowiązujących stawek po I okresie oraz łącznie II i III 
okresie trwania Jarmarku według następujących założeń: 

 faktura I: za przychody uzyskane w dniach: 23.07 - 29.07.2022; 
 faktura II: za przychody uzyskane w dniach: 30.07 - 14.08.2022; 

6. Uczestnik zobowiązany jest do prowadzenia sprzedaży z użyciem kas fiskalnych. W terminie 3 (trzech) dni od dnia zakończenia każdego 
okresu trwania Jarmarku tj.: 
6.1. okres I – 23.07-29.07.2022 r.;  
6.2. okres II – 30.07-05.08.2022 r.; 
6.3. okres III – 06.08-14.08.2022 r.; 

Uczestnik doręczy Organizatorowi pisemne oświadczenia (zgodnie ze wzorami oświadczeń stanowiącymi załączniki do Warunków) wraz 
z kopiami dobowych raportów fiskalnych z każdej używanej kasy fiskalnej, obejmujące każdy zakończony okres trwania Jarmarku (wraz 
z ilością wydanych paragonów). Każda z kas fiskalnych używanych przez Uczestnika podczas trwania Jarmarku wymaga przed 
rozpoczęciem sprzedaży Produktów pisemnego zgłoszenia do Organizatora, ze wskazaniem numeru identyfikującego urządzenia 
(zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Warunków). Brak zgłoszenia kasy fiskalnej może być podstawą niedopuszczenia 
Uczestnika do sprzedaży Produktów oraz naliczenia odpowiednich kar umownych zgodnie z Regulaminem. W przypadku uszkodzenia 
kasy fiskalnej lub rozpoczęcia ewidencji na nowej, Uczestnik dołączy do składanego oświadczenia z kopiami raportów za dany okres 
oświadczenie o zaprzestaniu ewidencji na danej kasie fiskalnej i rozpoczęciu na nowej. 

7. Na podstawie dokumentów opisanych w pkt. 6 Organizator obliczy należne części wynagrodzenia, zgodnie z założeniami,  
o których mowa w pkt. 5 oraz wystawi faktury VAT w ustawowo obowiązującym terminie. Płatność wymienionej części wynagrodzenia 
nastąpi w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania przez Uczestnika prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek 
bankowy Organizatora o numerze wskazanym w fakturze. Za dzień płatności przyjmuje się dzień uznania rachunku Organizatora. 
Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania potrącenia wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 5 z kaucji. 

8. Organizator, w wypadkach poniższej wskazanych, według własnego wyboru jest uprawniony do: 
8.1. naliczenia kary umownej określonej w pkt. „Szczegółowe przepisy porządkowe, odpowiedzialność oraz kary dla Uczestników 

Strefy Gastronomicznej” Regulaminu w przypadku, gdy Uczestnik  nie doręczy Organizatorowi dokumentów wymienionych  
w ust. 6 lub doręczy nieprawdziwe dokumenty (niezgodne ze stanem rzeczywistym), albo do obliczona przez Organizatora  
w oparciu o przychody oszacowane na podstawie najwyższego dziennego obrotu uzyskanego i oświadczonego w poprzednio 
doręczonych  dokumentach wymienionych w pkt. 6. W terminie 7 (siedmiu) dni od bezskutecznego upływu terminu określonego 
pkt. 6.Organizator doręczy Uczestnikowi prawidłowo wystawioną fakturę VAT obejmującą wymienioną część wynagrodzenia. 
Postanowienie pkt. 7 stosuje się odpowiednio.  

8.2. naliczenia kary umownej określonej w pkt. „Szczegółowe przepisy porządkowe, odpowiedzialność oraz kary dla Uczestników 
Strefy Gastronomicznej” Regulaminu w przypadku  opóźnienia Uczestnika  w stosunku do terminów, o których mowa w pkt. 6. 

8.3. W przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień pkt 1 i 2 niniejszych Warunków, w szczególności poprzez sprzedawanie 
Produktów w innych opakowaniach niż wymienione w pkt. 1 lub sprzedaż Produktów za inną cenę, niż zadeklarowana przez 
Uczestnika i zaakceptowana przez Organizatora, Uczestnik zapłaci karę umowną  określoną w pkt. „Szczegółowe przepisy 
porządkowe, odpowiedzialność oraz kary dla Uczestników Strefy Gastronomicznej” Regulaminu. 

8.4. W przypadku naruszenia przez Uczestnika obowiązku, o którym mowa w pkt. 4 Organizator uprawniony jest do naliczenia kary 
umownej w wysokości określonych w pkt. „Szczegółowe przepisy porządkowe, odpowiedzialność oraz kary dla Uczestników 
Strefy Gastronomicznej” Regulaminu. 

9. Organizatorowi przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych oraz  
w przypadku, gdy szkoda wyniknie z innych tytułów. 

10. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wyłączności sponsorskiej sprzedawanych produktów oraz do nieeksponowania  
i niepromowania znaków towarowych lub towarów innych producentów. 
Lista sponsorów zawarta będzie w Potwierdzeniu Zgłoszenia Uczestnictwa. 

11. Niniejsze Warunki stanowią integralną część Regulaminu. Pojęciom wskazanym w Warunkach należy w razie wątpliwości przypisywać 
znaczenie nadane im w Regulaminie. 
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NR ZGŁ ………………. NR STOISKA ………………...  
 

JARMARK ŚW. DOMINIKA 2022 
 
Oświadczenie dotyczące zgłoszenia kas fiskalnych używanych przez Uczestnika: 

…………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………… 
/imię i nazwisko, nazwa Firmy/ 

 
ilość kas fiskalnych ………………………………………………… 
w dniach …………………………………………………………….. 
 

Lp. Nr kasy fiskalnej NR STOISKA 
1.   

 
 

2.   
 

 

3.   
 

 

4.   
 

 

 
 
 
……………………………………………... 
 /podpis składającego oświadczenie/ 

 
Data złożenia Oświadczenia ……………………… ………………………………… 
        /podpis odbierającego oświadczenie/ 
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NR ZGŁ ………………. NR STOISKA ………………... okres rozliczeniowy: I 
 

Jarmark św. Dominika 2022 
 
Oświadczenie dotyczące przychodów uzyskanych przez Uczestnika 
 
………………………………………………………………………………….. 
   /imię i nazwisko, nazwa Firmy/ 

nr kasy fiskalnej ……………………………………………………….... 
w dniach ………23.07- 29.07.2022……………………………………. 
 
Lp. Data Nr raportu dobowego 

fiskalnego 
Wartość sprzedaży 

netto 
Wartość VAT Wartość 

sprzedaży brutto 
Ilość 

paragonów 
1.  23.07  

 
    

2.  24.07  
 

    

3.  25.07  
 

    

4.  26.07  
 

    

5.  27.07  
 

    

6.  28.07  
 

    

7.  29.07  
 

    

PODSUMOWANIE:     

 
 
……………………………………………... 
 /podpis składającego oświadczenie/ 
 

Data złożenia Oświadczenia ……………………… 
…………………………………. 

        /podpis odbierającego oświadczenie/ 

 
Okresy rozliczeniowe Jarmarku św. Dominika 2022: 
okres I – 23.07-29.07.2022 r.;  

okres II – 30.07-05.08.2022 r.; 

okres III – 06.08-14.08.2022 r.; 
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NR ZGŁ ………………. NR STOISKA ………………... okres rozliczeniowy: II 
 

Jarmark św. Dominika 2022 
 
Oświadczenie dotyczące przychodów uzyskanych przez Uczestnika 
 
………………………………………………………………………………….. 
   /imię i nazwisko, nazwa Firmy/ 

nr kasy fiskalnej ……………………………………………………….... 
w dniach ………30.07- 05.08.2022……………………………………. 
 
Lp. Data Nr raportu dobowego 

fiskalnego 
Wartość sprzedaży 

netto 
Wartość VAT Wartość 

sprzedaży brutto 
Ilość 

paragonów 
1.  30.07  

 
    

2.  31.08  
 

    

3.  1.08  
 

    

4.  2.08  
 

    

5.  3.08  
 

    

6.  4.08  
 

    

7.  5.08  
 

    

PODSUMOWANIE:     

 
 
……………………………………………... 
 /podpis składającego oświadczenie/ 
 

Data złożenia Oświadczenia ……………………… 
…………………………………. 

        /podpis odbierającego oświadczenie/ 

 
Okresy rozliczeniowe Jarmarku św. Dominika 2022: 
okres I – 23.07-29.07.2022 r.;  

okres II – 30.07-05.08.2022 r.; 

okres III – 06.08-14.08.2022 r.; 
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NR ZGŁ ………………. NR STOISKA ………………... okres rozliczeniowy: III 
 

Jarmark św. Dominika 2022 
 
Oświadczenie dotyczące przychodów uzyskanych przez Uczestnika 
 
………………………………………………………………………………….. 
   /imię i nazwisko, nazwa Firmy/ 

nr kasy fiskalnej ……………………………………………………….... 
w dniach ………06.08- 14.08.2022……………………………………. 
 
Lp. Data Nr raportu dobowego 

fiskalnego 
Wartość sprzedaży 

netto 
Wartość VAT Wartość 

sprzedaży brutto 
Ilość 

paragonów 
1.  6.08  

 
    

2.  7.08  
 

    

3.  8.08  
 

    

4.  9.08  
 

    

5.  10.08  
 

    

6.  11.08  
 

    

7.  12.08  
 

    

8.  13.08  
 

    

9.  14.08  
 

    

PODSUMOWANIE:     

 
 
……………………………………………... 
 /podpis składającego oświadczenie/ 
 

Data złożenia Oświadczenia ……………………… 
…………………………………. 

        /podpis odbierającego oświadczenie/ 

 
Okresy rozliczeniowe Jarmarku św. Dominika 2022: 
okres I – 23.07-29.07.2022 r.;  

okres II – 30.07-05.08.2022 r.; 

okres III – 06.08-14.08.2022 r.; 

  


