
REGULAMIN 
III Radzyńskiego Jarmarku Sztuki i Rękodzieła 

„Kozirynek 2022” 
Radzyń Podlaski, 18 czerwca 2022 r. 

 
 

Kozirynek to jedna z dawnych nazw obecnego Radzynia – lub jego części. Nazwa 

wdzięczna, dźwięczna, trochę zabawna – może przez dalekie wprawdzie, ale skojarzenie                     

z miejscowością, gdzie „kozy kują”, może z targiem, na którym królują te budzące sympatię                 

i pożyteczne, a mało wymagające zwierzęta. 

Na pewno nazwa odwołuje się do dawnej historii Radzynia – jego początków. Być może 

chodzi o pierwszego, już zapomnianego właściciela włości, niejakiego Kozietułę; być może                    

o fakt, że istniał tu żywy ośrodek targowy, ponieważ tędy przebiegał ruchliwy szlak, którym 

przeganiano bydło z Podola i Rusi w kierunku Łukowa. Prawdopodobnie dlatego wieś Białka 

Niżna założona w tym miejscu przez Mikołaja Cebulkę w 1420 r. z czasem zmieniła nazwę na 

Kozirynek. I choć założone po sąsiedzku przez Grota z Ostrowa miasto stało się odrębnym 

organizmem i z czasem nazwano je Radzyń – nazwa Kozirynek funkcjonowała w dokumentach 

do końca XV w. Jako nazwa dzielnicy miasta używana jest po czasy współczesne i choć obecnie 

na określenie konkretnego miejsca przywołujemy raczej ulice, Kozirynek nie został 

zapomniany. 

Warto dodać, że w średniowieczu „Radzyń alias Kozirynek” miał rynek w centrum 

obecnego miasta – między ulicami Ostrowiecką i Warszawską oraz budynkiem Starostwa 

Powiatowego i kościołem Świętej Trójcy, gdzie planowana jest nasza impreza. 

Nazwa ta ma na sobie patynę wieków, odwołuje się do źródeł naszego miasta, prowokuje 

do poznawania jego historii – bogatej i niekiedy niezwykle zagmatwanej. 

 
 

I. ORGANIZATORZY 
 

 Organizatorem III Radzyńskiego Jarmarku Sztuki i Rękodzieła „Kozirynek 2022” 
(zwanego dalej „Jarmarkiem”) jest Radzyński Ośrodek Kultury, ul. Jana Pawła II 4,                  
21-300 Radzyń Podlaski (zwany dalej „Organizatorem”). 

 Jarmark organizowany jest we współpracy z Miastem Radzyń Podlaski i Powiatem 
Radzyńskim. 

 

II. MIEJSCE I CZAS TRWANIA 
 

 Jarmark odbędzie się w sobotę 18 czerwca 2022 r. na ul. Ostrowieckiej w Radzyniu 
Podlaskim. 

 Działalność handlowa oraz gastronomiczna w trakcie Jarmarku będzie się odbywała                  
w godz. 8.00-14.00. 

 

III. CEL IMPREZY 
 

 Przybliżenie kultury tradycyjnej, zainteresowanie mieszkańców i przyjezdnych turystów 



dziedzictwem kulturowym naszego regionu. 

 Przekazywanie z pokolenia na pokolenie istotnych treści kultury (obyczaje, poglądy, 
wierzenia, sposoby myślenia i zachowania, normy społeczne). 

 Promowanie regionu ze szczególnym naciskiem na prezentację bogatego dorobku 
dziedzictwa kulturowego. 

 Popularyzowanie regionalnych wyrobów i przedmiotów użytkowych oraz 
artystycznych. 

 Podniesienie atrakcyjności turystycznej Ziemi Radzyńskiej. 

 Promowanie potraw i produktów regionalnych. 

 Prezentowanie różnych form aktywności twórczej i artystycznej. 

 Propagowanie wśród odwiedzających nowych form rozwoju zainteresowań. 
 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA  
 

 Warunkiem uczestnictwa w Jarmarku jest czytelne i dokładne wypełnienie formularza 
zgłoszeniowego oraz dostarczenie go do Radzyńskiego Ośrodka Kultury (21-300 Radzyń 
Podlaski, ul. Jana Pawła II 4) pocztą tradycyjną, osobiście lub drogą elektroniczną na 
adres e-mail: radzyn@op.pl w nieprzekraczalnym terminie do 10 czerwca 2022 r. 

 Uczestnictwo w Jarmarku jest odpłatne. 

 Osoby korzystające ze stoisk przygotowanych przez Organizatora (stolik pod namiotem 
o powierzchni 1,5 m2) wnoszą opłatę 10 zł, natomiast uczestnicy z własnymi namiotami – 
10 zł/m2. 

 Opłaty będą pobierane w dniu Jarmarku, bezpośrednio przed jego rozpoczęciem. 

 W uzasadnionych przypadkach Organizator może zwolnić z opłaty za udział w 
Kiermaszu. 

 Zakwalifikowani do udziału w Jarmarku wystawcy otrzymają potwierdzenie drogą 
mailową lub telefoniczną. 

 Organizator ma prawo odmowy zainteresowanemu udziału w Jarmarku (np. ze względu 
na oferowany asortyment) bez podawania uzasadnienia stanowiska. 

 

V. ORGANIZACJA STOISK 
 

 Organizator przekaże wystawcom stoiska w dniu imprezy od godz. 8.00. 

 Uczestnik Jarmarku ma obowiązek prowadzić działalność stoiska w godzinach 
wyznaczonych przez Organizatora. 

 Udostępnione przez Organizatora stoisko przeznaczone jest wyłącznie dla Uczestnika 
Jarmarku, który jest za nie odpowiedzialny, co oznacza, iż jest on zobowiązany 
utrzymywać w jego obrębie wysoki poziom estetyki i czystości oraz chronić je przed 
uszkodzeniami. 

 Uczestnicy Jarmarku zorganizują swoje stoiska w miejscu wyznaczonym przez 
Organizatora. 

 Na terenie Jarmarku obowiązuje zakaz wystawiania i reklamy towaru poza 
udostępnionym miejscem wystawienniczym. 

 Lokalizację stoiska wskazuje Organizator, przy czym zastrzega sobie prawo do jej 
zmiany z przyczyn organizacyjnych lub technicznych. 

 Rodzaj oraz rozmiary stoiska przyznanego Uczestnikowi przez Organizatora nie 
podlegają zamianie, a ich przydział wynika z planu logistyczno-organizacyjnego. 
Organizator wyznacza stoiska i miejsce dla Uczestnika, kierując się dbałością o jakość 
imprezy oraz zadowolenie i bezpieczeństwo Uczestników oraz osób odwiedzających 
Jarmark. 

 Stoiska własne Uczestników wymagają uzyskania akceptacji Organizatora pod rygorem 



odmówienia uczestnictwa w Jarmarku. 

 Osoby obsługujące punkty żywnościowe oraz stoiska, na których prowadzi się sprzedaż 
lub dystrybucję artykułów spożywczych muszą bezwzględnie posiadać ważną 
książeczką badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych. 

 Na terenie Jarmarku obowiązuje zakaz używania otwartego ognia, eksploatowania 
grzejnych urządzeń w odległości mniejszej niż 1 m od materiałów łatwopalnych, oraz        
0,5 m od materiałów trudnopalnych i urządzeń nie odizolowanych od palnego podłoża, 
wnoszenia na teren kiermaszu substancji chemicznych, pożarowo niebezpiecznych, 
zastawiania dojść i dojazdów do urządzeń przeciwpożarowych oraz tarasowania przejść. 

 Za bieżące utrzymanie porządku i czystości stoiska odpowiada Uczestnik. 

 Organizator zabrania spożywania alkoholu na stoisku, palenia tytoniu oraz używania 
wulgarnych słów. 

 Uczestnicy stoisk zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów 
dotyczących oznaczenia stoiska, wprowadzania do obrotu handlowego towarów 
odpowiednio oznakowanych, przestrzegania terminów przydatności do spożycia                      
i trwałości towarów spożywczych przeznaczonych do sprzedaży i degustacji. Za 
przygotowanie, charakter oraz wszelkie następstwa prowadzonej działalności w ramach 
Jarmarku odpowiada indywidualnie i wyłącznie Uczestnik. 

 Organizator ma prawo do wyłączenia ze sprzedaży stoiska/towaru, który według 
Organizatora jest niezgodny z koncepcją Jarmarku. 

 Uczestnik wystawia na stoisku artykuły, które zostały wymienione w nadesłanej karcie 
uczestnictwa w Jarmarku i zaakceptowane przez Organizatora. Organizator zastrzega 
sobie prawo do modyfikacji rodzaju, i wyglądu i ilości wystawianych i sprzedawanych 
produktów na Jarmarku. 

 Uczestnik jest zobowiązany do zachowania aktualnych obostrzeń związanych z 
pandemią koronawirusa. 

 Osoby nie będące Uczestnikami Jarmarku, a wystawiające swoje produkty w obrębie 
Jarmarku będą usuwane z jego terenu przez Służby Porządkowe Organizatora. 

 Po zakończeniu Jarmarku Uczestnik zobowiązany jest do posprzątania odpadów                     
w obrębie zajmowanego stoiska. 

 

VI. UBEZPIECZENIA 
 

 Uczestnik ubezpiecza artykuły handlowe, reklamowe, urządzenia wystawowe                            
i techniczne we własnym zakresie. 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towarów przed, po i w trakcie 
trwania Jarmarku. 

 Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, wandalizmem, 
działaniem sił przyrody i innymi przyczynami losowymi. 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

 Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu, miejsca lub odwołania                             
III Radzyńskiego Jarmarku Sztuki i Rękodzieła „Kozirynek 2022” bez podania 
przyczyny. 

 Podczas trwania Jarmarku pełniony będzie przez Organizatora stały dyżur w godzinach 
od 7.00 do 15.00. 

 Na terenie Jarmarku bez zezwolenia Organizatora nie mogą odbywać się występy ani 
prezentacje artystyczne czy rozrywkowe. 

 W przypadku nie stosowania się do ustaleń Regulaminu Organizator może zdecydować 
o usunięciu Uczestnika z Jarmarku. 



 Uczestnicy Jarmarku są zobowiązani do przestrzegania postanowień zawartych                        
w niniejszym Regulaminie. 

 Dodatkowych informacji udziela się pod numerem telefonu 606-234-320 – Robert 
Mazurek, lub adresem e-mail: radzyn@op.pl  

 Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w powyższym Regulaminie, 

informacje o ewentualnych zmianach będą zamieszczane na stronie 

www.kochamradzyn.pl  
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