
PANDUAN BAGI PESERTA BAZAAR 
 

Koordinator Bazaar Produk : _______________________ 

Koordinator Bazaar Makanan : _______________________ 

 Fasilitas  

 
A. Bazaar Makanan 

• tiap stand berukuran 2 x 1 m  

• 1 buah meja (ukuran 60 x 120 cm) dan 2 buah kursi 

• listrik untuk tiap stand (harap membawa kabel ekstensi masing-masing) 

• tempat cuci piring yang dipakai bersama oleh peserta bazaar termasuk juga pengunjung 

• kartu tanda panitia acara KumKum 
 
B. Produk (pangan & non-pangan 

• tiap stand berukuran 2,7 x 1 m  

• 1 buah meja (ukuran 60 x 120 cm) dan 2 buah kursi 

• rangka panel di sekeliling stand untuk menempelkan display 

• 1 sumber listrik untuk tiap 4-5 stand (harap membawa kabel ekstensi masing-masing) 

• kartu tanda panitia 

 Ketentuan dan tata-tertib 

Berikut ketentuan dan tata-tertib yang berlaku bagi peserta bazaar. Ketentuan dan tata-tertib ini 
dimaksudkan agar acara dapat terselenggara dengan meriah, akrab, informatif dan edukatif, 
dengan mengusung nilai kebersamaan, berbagi, ramah lingkungan (zero waste dan rendah 
emisi) dan ramah anak. 
 
Ketentuan 

1. Bazaar adalah area yang disediakan panitia untuk digunakan hanya untuk menjual produk 
barang/jasa yang berhubungan dengan yang produk yang telah didaftarkan kepada panitia. 

2. Bazaar produk akan ditempatkan di area _____________, sedangkan bazaar makanan 
berada di __________.  

3. Barang untuk bazaar sudah dapat dimasukkan pada hari _________ mulai pukul 
________.  

4. Informasi dan produk bazaar hanya boleh dipamerkan dengan ditempel/ digantung ke 
panel yang tersedia (tidak boleh ke dinding) dan DILARANG MENGGUNAKAN DOUBLE 
TAPE (silakan gunakan selotip kertas, paku payung, tali kenur atau alat lain yang tidak 
merusak panel). 

5. Peserta bazaar bebas merancang kegiatan yang menarik di standnya masing-masing agar 
menarik minat dan interaktif dengan pengunjung, sepanjang tidak mengganggu kegiatan 
lain di acara. Mohon rancangan kegiatan tsb dikoordinasikan dengan panitia. 

6. Panitia akan mempromosikan tentang bazaar produk dan makanan kepada pengunjung 
pada hari __________ sekitar waktu makan siang. Mohon peserta bazaar mengirimkan 
deskripsi singkat usaha dan produknya maksimal 100 kata. 

7. Seluruh barang yang nanti akan ditinggal di stand bazaar wajib dicatat dalam formulir daftar 
barang yang akan diberikan oleh panitia pada saat peserta mempersiapkan stand bazaar. 

8. Panitia mempersiapkan sebuah ruang penyimpanan bersama yang terkunci. Peserta dapat 
menghubungi panitia bila memerlukannya. 

9. Peserta dihimbau untuk tidak menggunakan plastik sekali pakai dengan cara antara 
lain tidak menggunakan sedotan, menggunakan daun untuk alas makan, mengguna ulang 



botol saos/minuman untuk wadah kuah makananan yang dibawa pulang pengunjung, 
mengguna ulang kertas bekas sebagai kantong, dll. 

10. Tiap peserta bazaar makanan, bertanggung jawab terhadap peralatan makan yang 
digunakan. Tiap peserta diharapkan menyediakan wadah untuk mengumpulkan 
peralatan makan setelah digunakan dan turut menghimbau pengunjung untuk 
mengembalikan peralatan ke masing-masing stand penjualnya. 

11. Para peserta bazaar terutama makanan diharapkan saling bekerjasama dalam melayani 
pembeli, menjaga kebersihan dan memanfaatkan  fasilitas yang terbatas (misalnya tempat 
cuci piring).  

12. Peserta wajib meninggalkan area bazaar dalam keadaan bersih saat acara berakhir 

13. Biaya keikutsertaan bazar wajib dilunasi pada tanggal _________. Hubungi koordinator 
masing-masing bazaar untuk pembayaran. 

14. Silakan hubungi koordinator masing-masing bazaar untuk penyelesaian  administrasi 
pengembalian dana setelah acara selesai.   

Tata-tertib 

1. Peserta bertanggungjawab terhadap keamanan barang masing-masing selama acara 
berlangsung, meskipun panitia menyediakan petugas keamanan. 

2. Peserta diharapkan hadir 30 menit sebelum acara dibuka setiap harinya. 

3. Peserta wajib mengenakan tanda panitia pada saat menjalankan tugas dari komunitasnya. 

4. Peserta DILARANG mengadakan kegiatan yang dapat mengganggu kegiatan 
peserta/acara lain. 

5. Untuk menghemat kertas serta mengurangi sampah, peserta diminta untuk TIDAK 
MEMBAGIKAN brosur, flyer, dan materi cetak lainnya secara bebas kepada 
pengunjung. 

6. Peserta DILARANG memberikan makanan/produk/barang dengan kemasan kantong 
kresek/ styrofoam kepada pengunjung 

7. Peserta DILARANG merusak bangunan dan properti gedung (termasuk 
menempel/mencoret di dinding). 

8. Peserta WAJIB hemat air saat mencuci peralatan makan  

9. Peserta WAJIB menjaga kebersihan di dan sekitar area stand bazaar dan cuci piring. 
Sampah dipilah dan dibuang sesuai jenisnya. 

10. Seluruh area acara BEBAS ROKOK. Merokok hanya diijinkan di area khusus merokok 
yang ditetapkan. 

11. Peserta DILARANG membawa alat-alat berbahaya (senjata api, senjata tajam, api, alat 
peledak). 

12. Ketentuan no. 7-11 berlaku pula bagi seluruh pengunjung. Mohon turut mengoreksi 
pengunjung bila melanggar. 

13. Panitia berhak memberikan peringatan dan sanksi kepada peserta yang melanggar tata-
tertib 

 

 


