REGULAMIN
NA WYSTAWIENIE STOISKA HANDLOWEGO/ REKLAMOWEGO PODCZAS
49 „NIEDZIELI SANNICKIEJ”

V FESTYNU RYCERSKIEGO NA DWORZE KSIĘCIA SIEMOWITA VI
POŁĄCZONEGO Z TURNIEJEM RYCERSKIM MIAST LEŻĄCYCH
NA SZLAKU KSIĄŻĄT MAZOWIECKICH
W DNIU 2 LIPCA 2017.

Nie dotyczy stoiska z rękodziełem ludowym.
1. Niniejszy regulamin dotyczy producentów artykułów przemysłowych i spożywczych oraz
handlowców oferujących do sprzedaży towary typu: wata cukrowa, kukurydza prażona, słodycze,
lody, desery, gofry, orzeszki, zabawki, itp.
Regulamin obejmuje również wystawców ze stoiskami o charakterze promocyjnym.
Oferta wystawców nie może obejmować stoisk gastronomicznych z piwem i napojami
alkoholowymi, pirotechnicznymi.
2. Organizator nie dysponuje własnymi stoiskami wystawienniczymi.
3. Dla wystawców 49„Niedziela Sannicka” czynna jest od godz. 10.00 do godz. 20.00
(9.00 –10.00 montaż stoiska, godz. 20.00 demontaż stoiska).Wystawca ma obowiązek prowadzić
działalność na stoiskach tylko w/w wymienionych w godzinach.
4. Ilość wystawionych stoisk jest ograniczona z powodu ograniczonej powierzchni -decyduje
kolejność zgłoszeń.
5. Użytkownicy, pracownicy zatrudnieni w punktach żywnościowych oraz na stoiskach ze
sprzedażą muszą posiadać ważne książeczki zdrowia.
6. Podpisanie karty zgłoszenia wystawcy jest jednoznaczne z wystawieniem się podczas
w/w imprezy w dniu 2 lipca 2017. Zgłoszenia wraz z pokwitowaniem wpłaty Organizator Gminny Ośrodek
Kultury- przyjmuje w swojej siedzibie /listownie do dnia
20 czerwca 2017r. (decyduje data wpływu) pod adresem: Gminny Ośrodek Kultury, 09-540
Sanniki, ul. Wólczyńska 75, a Wystawca musi otrzymać potwierdzenie przyjęcie stoiska przez
Organizatora, to jest warunek ustawienia stoiska handlowego w sektorze wystawców, na terenie
ulicy Parkowej.
Organizator nie potwierdzi przyjęcia uczestnictwa e-mailem.
Wysokość opłat za poszczególne stoiska określono w karcie zgłoszenia.
7. Wystawca, który zrezygnuje z przyjazdu, zobowiązany jest poinformowanie Organizatora o tym
fakcie. Rezygnacja nie wiąże się ze zwrotem dokonanej opłaty. Brak wpłaty w terminie 5 dni od
rozpoczęcia imprezy będzie równoznaczne z rezygnacją ze stoiska.
8. Wystawcy zobowiązani są do utrzymywania estetycznego wyglądu stoiska i zaplecza oraz
uprzątnięcia powierzchni po zakończeniu sprzedaży. Odpady muszą być wyrzucane wyłącznie do
przeznaczonych do tego pojemników.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe z powodu złych warunków
atmosferycznych oraz innych zdarzeń losowych (np. kradzieży).
10. Organizator zastrzega sobie prawo nie przyjęcia karty zgłoszenia wystawcy bez podania
przyczyny.
11. Osoby nie przestrzegające regulaminu lub rażąco naruszające regulamin zostaną poproszone
o opuszczenie imprezy.
Bliższe informacje i adres do korespondencji:
Gminny Ośrodek Kultury
09-540 Sanniki
ul. Wólczyńska 75
Tel. ( 24) 27 76 170, ( 24) 27 76 623.

