
REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW

I. Postanowienia ogólne.

Przepisy  niniejszego  Regulaminu  dotyczą  Wystawców  biorących  udział  w  Dożynkach

Województwa  Kujawsko  –  Pomorskiego  i  Diecezji  Włocławskiej,  odbywających  się  w

parku Zdrojowym w Ciechocinku, w dniu 25 sierpnia 2019 roku.

II. Warunki uczestnictwa.

1.  Warunkiem  udostępnienia  powierzchni  handlowo-wystawienniczej  jest  dostarczenie

Karty Zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty w terminie do 19 sierpnia 2019 roku do biura

Organizatora: Biuro Kultury, Sportu i Promocji Miasta (Punkt Informacji Turystycznej), ul.

Zdrojowa 2b, 87-720 Ciechocinek, w dniach poniedziałek – sobota w godz. 9:00 – 17:00.,

nr tel.: (54) 416 0160 lub wysłać na adres email it@ciechocinek.pl

2.  Miejsce  wystawowe  oznaczone  jest  nazwą  wystawcy.  Należy  zgłosić  się  do

Organizatorów celem wskazania tego miejsca.

III. Koszty uczestnictwa.

1.  Wystawcy  uiszczają  „opłatę  wystawową” za  udostępnioną  im  podczas  imprezy

powierzchnię wystawową.

2. Udostępniamy dla Państwa około 1000m² na terenach zielonych w parku Zdrojowym. To

oferta  dla  artystów,  rękodzielników,  rzemieślników,  wytwórców  produktów  lokalnych,

stowarzyszeń,  ośrodków  kultury  oraz  firm  i  instytucji  związanych  z  rolnictwem.

Nieobecność na Dożynkach nie  powoduje  zwrotu opłaty  wystawowej.  Wysokość  opłaty

każdy Wystawca ustala samodzielnie na podstawie zamawianej powierzchni wystawowej

wykazanej w Karcie Zgłoszenia: 

- 100 zł netto za powierzchnię o wym. 2x2 m, 3x3 m lecz nie większą niż 4x2 m, 

- 150 zł netto za powierzchnię o wym. 5x2 m, 5x3 m, 

- 200 zł netto za powierzchnię o większych wymiarach niż podane powyżej

3.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  wysokości  opłaty  za  powierzchnię

wystawową, jeżeli uzna że została ona ustalona przez Wystawcę niezgodnie z podanymi

warunkami.

4.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo do indywidualnego ustalania  wysokości  opłaty,  w

przepadku stoisk nie związanych tematycznie z rolnictwem. 



5.  Opłatę  należy  wpłacić  na  rachunek  bankowy Urzędu  Miejskiego  w Ciechocinku,  nr

konta:  52  9550  0003  2008  0077  0277  0001  w  terminie  do  17  sierpnia  2019  r.

Potwierdzenie wpłaty należy dostarczyć do Biuro Kultury, Sportu i Promocji Miasta (Punkt

Informacji  Turystycznej)  wraz  z  Kartą  Zgłoszenia  lub  wysłać  e-mailem  na  adres:

it@ciechocinek.pl.  Brak  wniesienia  opłaty  wystawowej  będzie  skutkować  nie

dopuszczeniem Wystawcy na plac wystawowy.

IV. Przepisy porządkowe i organizacyjne.

1.  Organizator  przydziela  wymiary  i  lokalizację  stoiska  wystawowego  uwzględniające

zapotrzebowanie zgłoszone w Karcie Zgłoszenia.

2.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  wielkości  zamawianego  stoiska,  jeśli

zaistnieje taka konieczność, o czym wcześniej poinformuje Wystawców.

3. Organizator zapewnia oznakowanie stoiska wystawowego nazwą firmy lub imieniem i

nazwiskiem Wystawcy.

4.  Możliwość  zagospodarowania  stoiska  wystawowego  przewidziana  jest  począwszy od

dnia 25 sierpnia (niedziela) od godz. 8.00 do godz. 22.00. 

5.  Organizator  wprowadza  absolutny  zakaz  parkowania  samochodów  dostawczych  w

obrębie stoisk – dojazd jedynie celem rozładowania towarów.

6. Wystawca zobowiązany jest do utrzymania czystości na stoisku we własnym zakresie.

Organizator zobowiązuje się do utrzymania czystości ciągów komunikacyjnych, korzystania

z węzłów sanitarnych.

7. Wystawca zobowiązany jest do zabezpieczenia na własny koszt eksponatów, urządzeń i

sprzętu przed ewentualnymi szkodami i ubytkami.

8. Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych w

czasie trwania Dożynek.

9.  O  możliwości  udostępnienia  powierzchni  handlowo-wystawienniczej  decyduje

Organizator Dożynek, który zastrzega sobie prawo do odmowy udostępnienia powierzchni

bez podania przyczyny.

10. Organizacja stoiska leży w gestii Wystawcy. Wystawca we własnym zakresie zapewnia

namiot,  stoły  i  krzesła  niezbędne  do  przygotowania  stoiska.  Inne  wyposażenie  (poza

standardowym) należy wcześniej uzgodnić z organizatorem.

11. Wystawcy zabrania się prowadzenia działalności na terenie Dożynek naruszającej dobre

obyczaje, godność i uczucia religijne.

12. Potwierdzeniem przyjęcia Regulaminu jest podpis na Karcie Zgłoszenia.



13.  Podczas  trwania  Dożynek  w  sprawach  organizacyjnych  i  porządkowych  decydują

polecenia i rozstrzygnięcia Organizatora.

14. Wystawca nie może zbywać stoiska osobom trzecim.

VI. Zapytania i uwagi.

Szczegółowe informacje  o  całej  imprezie  można  uzyskać  osobiście  w siedzibie  Urzędu

Miejskiego:

• Punkt  Informacji  Turystycznej,  ul.  Zdrojowa  2b,  87-720  Ciechocinek,  w  dniach

poniedziałek – sobota w godz. 9:00 – 17:00,

• telefonicznie nr tel.: (54) 416 0160

• email: it@ciechocinek.pl

Załączniki:

1) Karta zgłoszenia – zał. nr 1

2) Klauzula informacyjna dla Wystawców – zał. nr 2.


