REGULAMIN
UCZESTNICTWA W IMPREZIE PLENEROWEJ ORGANIZOWANEJ NA TERENIE MUZEUM WSI OPOLSKIEJ W OPOLU
I. WARUNKI UDZIAŁU
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Warunkiem udziału w imprezie jest potwierdzenie uczestnictwa na przesłanej przez organizatora Karcie
zgłoszenia i potwierdzenie przez organizatora dokonania stosownej opłaty (wpłynięcie opłaty na konto Muzeum)
w terminie określonym w Karcie.
Uczestnik zobowiązany jest do posiadania wszelkich wymaganych dokumentów uprawniających do prowadzenia
działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz innych dokumentów
określających status uczestnika.
Organizator ma prawo do odstąpienia od zgody na udział w imprezie przez uczestnika bez prawa do
odszkodowania - jeżeli uczestnik naruszy warunki określone w regulaminie.
Ze względu na ograniczone możliwości wystawiennicze organizator zastrzega sobie prawo decydowania
o rodzaju i miejscu lokalizacji stoisk handlowych oraz doborze oferty handlowej.
Pierwszeństwo w przyznawaniu stoisk organizatora maja twórcy zrzeszeni w STL oraz handlowcy prezentujący
rękodzieło ludowe.
Lokalizacja miejsc handlowych będzie zależna od kolejności dostarczonych do Muzeum wypełnionych Kart
zgłoszenia oraz terminu dokonania opłaty za stoisko.
Karty zgłoszenia i opłaty które wpłyną po określonym w Zaproszeniu terminie będą upoważniać organizatora
do lokalizowania miejsca handlowego w strefach D i E czyli poza głównym traktem handlowym.
Uczestnicy nie stosujący się do w/w zasad będą usuwani z bazy danych osób uczestniczących w imprezach
organizowanych przez Muzeum, bez możliwości udziału w kolejnych przedsięwzięciach.
II. OPŁATY
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Za uczestnictwo w imprezie organizator pobiera opłaty jak w karcie zgłoszenia na odwrocie.
W przypadku przekroczenia określonego w karcie zgłoszeniowej metrażu stoiska, organizator zastrzega sobie
prawo do dodatkowej opłaty.
Organizator w trakcie imprezy dokona pomiaru, mocy pobieranej przez stoisko, energii elektrycznej.
W przypadku poboru energii o wyższej mocy niż zadeklarowana w „karcie uczestnictwa w imprezie” organizator
obciąży podmiot korzystający ze stoiska karą umowną w wysokości 200 zł.- na podstawie wystawionej noty
księgowej.
Opłaty pobierane są w kasie Muzeum w okresie poprzedzającym imprezę, bądź na nr konta: BANK
MILLENNIUM 87 1160 2202 0000 0000 7039 8443, Kod SWIFT banku: BIGBPLPW, Numer rachunku IBAN: PL
87 1160 2202 0000 0000 7039 8443.
Opłata za stoisko handlowe w dniu imprezy jest wyższa o 100%.
Nie ma możliwości uiszczania opłaty za stoisko po imprezie.
Istnieje możliwość zwrotu 50 % wartości opłaty za stoisko handlowe, w przypadku rezygnacji nie później niż na
tydzień przed planowaną imprezą. W przypadku rezygnacji w krótszym terminie koszty nie zostaną zwrócone.
III. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI
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Organizator stawia do dyspozycji uczestnika powierzchnię handlową oraz sprzęt - zgodnie ze wskazaniami
określonymi w karcie zgłoszenia.
Stoiska własne uczestników wymagają akceptacji organizatora (wyposażenie, wystrój, itp.)
Nie jest dopuszczalne samowolna zmiana wyznaczonego miejsca i sposobu zagospodarowania stoiska.
Uczestnik jest zobowiązany do zagospodarowania stoiska najpóźniej na ½ godziny przed rozpoczęciem imprezy.
Nie jest dopuszczalna sprzedaż towarów nie posiadających stosownych atestów oraz naruszających dobre
obyczaje.
Wynajęte stoisko jest przeznaczone wyłącznie dla uczestnika.
Uczestnik jest zobowiązany do utrzymania swojego stoiska i terenu bezpośrednio przylegającego do niego w
należytym porządku i czystości.
Uczestnik ma prawo do prowadzenia reklamy na powierzchni własnego stoiska pod warunkiem, że nie zakłóca
to przebiegu imprezy.
Uczestnik ma prawo wjazdu samochodem na teren ekspozycyjny Muzeum w celu wykonania montażu oraz
rozmontowania stoiska. Po dokonaniu montażu stoiska samochód uczestnika nie może pozostać na terenie
ekspozycyjnym Muzeum, za wyjątkiem samochodów niezbędnych do prowadzenia działalności spożywczej i
gastronomicznej, związanej z bezpośrednią konsumpcją produktów handlowych podczas trwania imprezy.
Muzeum nie zapewnia miejsc parkingowych dla wszystkich handlowców i wystawców.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób i uszkodzenia towarów przed, po i w trakcie imprezy.
Uczestnika imprezy obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i używanie otwartego ognia na całym terenie
Muzeum - poza wyznaczonymi miejscami, a także całkowity zakaz przechowywania i używania przedmiotów i
materiałów niebezpiecznych pożarowo.
Uczestnik jest bezwzględnie zobowiązany do podporządkowania się do poleceń służby porządkowej
organizatora oraz poleceń Policji, Straży Pożarnej i Straży Miejskiej.
Organizator sygnalizuje, że w trakcie imprezy są wykonywane testowe przejazdy pojazdów służb ratowniczych
po ciągach komunikacyjnych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczone mienie Uczestników
pozostawione w obrębie ciągów komunikacyjnych.

