Regulamin Legniego Pikniku Rodzinnego Wielka Garażówka Wierzbowego Rancza 2018
I.
Opis imprezy
Letnni Piknik Rodzinny Wielka Garażówka Wierzego Rancza 2018 to impreza rodzinna, zachęcająca do wspólnego spędzania
wolnego czasu rodzin i wszystkich zainteresowanych urozmaiconą formą relaksu. Piknik organizowany jest 15 lipca 2018 roku,
tj. niedziela, w godz. 12:00-16:00.
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II.
Organizacja stoisk, warunki uczestnictwa.
Organizatorem Pikniku jest Wierzbowe Ranczo pod adresem Wake House Grzegorz Kowalski, Budy Michałowskie, ul.
Radziejowicka 87, 96-316 Międzyborów
Wystawcą Pikniku może być każdy, kto na swoim stoisku oferuje przedmioty stanowiące jego własność, podlegające
wyprzedaży lub wymianie a także usługi wykonywane osobiscie dla Gości Pikniku bezpłatnie lub za opłatą. Warunkiem
uzyskania statusu Wystawcy jest potwierdzenie woli uczestnictwa w Pikniku poprzez zgłoszenie do organizatora na adres:
event@wierzboweranczo.pl z podaniem rodzaju przedmiotów do wystawienia i uzyskanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia
Wystawcy przez Organizatora.
Zgłoszenia udziału w Pikniku przyjmowane są do dnia imprezy lub do wyczerpania powierzchni wystawowej. Organizator
zastrzega sobie prawo do zmiany terminu przyjmowania zgłoszeń.
Organizator oferuje stanowiska Wystawcom bezpłatnie i ma prawo wyboru Wystawców, odmowy przyjęcia całości lub części
zgłoszenia Wystacy (np. co do asortymentu) bez podawania uzasadnienia stanowiska.
Wystawca jest odpowiedzialny za stoisko, jego elementy ewentualnej zabudowy zapewnionej we własnym zakresie oraz
wystawionego asortymentu i sposobu jego ekspozycji i oferty. Wystawca ponosi wszelkie konsekwencje prawne sprzedaży i
wymiany oferowanych produktów i usług.
Stoiska będą czynne w godzinach wyznaczonych przez Organizatora, tj. 12:00-16:00. Ewentualne zmiany dotyczące godzin
prowadzenia stoiska muszą być ustalane z Organizatorem i wprowadzane wyłącznie za jego zgodą.
Udostępnione przez Organizatora miejsce na stoisko na terenie otwartym Wierzbowego Rancza przeznaczone jest wyłącznie
dla Wystawcy, który jest za nie odpowiedzialny. Wystawca jest zobowiązany utrzymywać w obrębie stoiska wysoki poziom
estetyki i czystości oraz chronić je przed uszkodzeniami. Po zakończeniu działalności stoiska Wystawca zobowiązany jest do
posprzątania odpadów w jego obrębie. Odpady muszą być wyrzucane wyłącznie do przeznaczonych do tego pojemników.
Organizator zapewnia na cele przygotowania jednego stoiska miejsce w ogrodzie o powierzchni maksymalnej 3m x 3m.
Organizator nie zapewnia wyposażenia stoiska. Wystawca może mieć własne wyposażenie na stoisku i wystawiać swoje
reklamy przy stoisku w sposób, który nie spowoduje zasłonięcia sąsiednich stoisk oraz nie będzie utrudniał dojścia do stoisk i
korzystania z ciągów komunikacyjnych.
Wystawca zobowiązany jest swoją ekspozycję urządzić w taki sposób, by nie stanowiła zagrożenia bezpieczeństwa dla osób
przebywających na terenie Pikniku. Stoisko, eksponaty, dekoracje oraz pozostałe elementy ekspozycji powinny być
zabezpieczone przed wywróceniem, upadkiem, uniesieniem przez wiatr itp. Całkowita odpowiedzialność za bezpieczne
urządzenie stoiska spoczywa na Wystawcy.
Lokalizację stoiska wskazuje Organizator, przy czym zastrzega sobie prawo do jej zmiany z przyczyn organizacyjnych lub
technicznych przed rozpoczęciem Pikniku . Rodzaj oraz rozmiary stoiska przyznanego Wystawcy przez Organizatora nie
podlegają zamianie, a ich przydział wynika z planu logistyczno – organizacyjnego. Organizator wyznacza stoiska i miejsce dla
Wystawcy, kierując się dbałością o jakość imprezy oraz zadowolenie i bezpieczeństwo wszystkich gości Pikniku.
Organizator wyznacza czas na montaż i przygotowanie stoisk w niedzielę, 15 lipca 2018 r. w godzinach 10:00-12:00 przed
rozpoczęciem Pikniku oraz demontaż po zakończeniu Pikniku w godzinach 16:00-18:00.
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.
W przypadku odtwarzania muzyki lub innych materiałów audiowizualnych, Wystawca zobowiązany jest do uregulowania
wszelkich należności związanych z publicznym odtwarzaniem oraz innymi prawami, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i
prawach pokrewnych.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw Wystawców, wynikających z uzyskanej przez nich ochrony
prawnej wynalazku, wzoru przemysłowego, praw autorskich itp.
Wystawca ma obowiązek zastosować się do wytycznych Organizatora dotyczących estetyki stoiska.
Organizator zabrania spożywania alkoholu na stoisku, palenia tytoniu oraz używania wulgarnych słów.
Pokazy i warsztaty organizowane przy stoiskach, zaakceptowane przez Organizatora stanowią indywidualną formę promocji
Wystawcy, którą Wystawca organizuje we własnym zakresie i na własny koszt. W uzasadnionych przypadkach Organizator
zastrzega sobie prawo ingerencji w ich formę.
Wystawcy 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 Pikniku odpowiada indywidualnie i wyłącznie Wystawca.
Wystawca Pikniku otrzymuje na czas jego trwania od Organizatora możliwość bezpłatnego korzystania ze stoiska. Organizator
nie pobiera opłat za stoisko, za teren, na którym stoisko zostało umieszczone ani za możliwość wystawiania i oferowania
swoich produktów i usług.
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20. Organizator zapewnia na czas trwania pikniku nieodpłatny dostęp do WC oraz pojemników na odpady.
21. Organizator nie zapewnia na stoiskach dostępu do wody.
22. Organizator może zapewnić dostęp do energii elektrycznej (1 gniazdko 220V), po wcześniejszym zgłoszeniu takiego
zapotrzebowania przez Wystawcę. Wystawca korzysta z własnego przedłużacza.
23. Wystawca korzystający z energii elektrycznej zapewnianej przez Organizatora, zobowiązany jest do pokrycia kosztów
korzystania z niej zgodnie ze stawką ryczałtową w wysokości 50 zł brutto jednorazowo za czas pikniku. Opłata musi zostać
wniesiona do Organizatora w dniu przyłączenia stoiska do energii elektrycznej.
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III.
Ubezpieczenia
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub ubytki w mieniu wystawców, spowodowane przez osoby trzecie albo
wyłącznie z winy poszkodowanego.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub ubytki w mieniu wystawców spowodowane siłą wyższą, np. pożarem,
uderzeniem pioruna, wichurą, zalaniem wodą.
Wystawcy powinni we własnym zakresie ubezpieczyć się z tytułu odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczyć swoje mienie
znajdujące się na terenie Pikniku (eksponaty, sprzęt i urządzenia na stoisku, elementy budowy i własnego wyposażenia stoisk,
mienie prywatne, pojazdy służbowe itp.), zarówno na okres trwania imprezy, jak i na okres montażu i demontażu stoisk.
Warunkiem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa wszystkich wystawców jest respektowanie postanowień zawartych w
niniejszym Regulaminie, wykonywanie poleceń służb porządkowych odpowiedzialnych za utrzymanie porządku, przestrzeganie
obowiązujących przepisów. Osoby nie stosujące się do powyższych zaleceń będą usuwane poza teren Pikniku.
IV.
Komunikacja (transport i zaopatrzenie)
Do obowiązków Wystawcy należy zorganizowanie dostawy produktów i wyposażenia na swoje stoisko oraz odbioru po
zakończeniu Pikniku zapewniając własny środek transportu.
Organizator wyznacza ogólnodostępny, bezpłany parking na terenie Wierzbowego Rancza bez wskazywania wyznaczonych
miejsc parkingowych.
V.

Reklama i fotorelacja

1. Wystawca jest świadomy, że w trakcie Pikniku jego stoisko lub on sam może być fotografowany lub nagrywany na nośniki audio-

video przez przypadkowych Gości Pikniku lub Organizatora i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora
utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku Wystawcy, jego logo lub stoiska, na cele informacyjne o Pikniku,
reklamy i promocji Wierzbowego Rancza oraz przyszłych, podobnych wydarzeń Organizatora.
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VI.
Postanowienia końcowe
Podczas trwania Pikniku nie mogą odbywać się występy ani prezentacje artystyczne czy rozrywkowe bez uzgodnienia tego z
Organizatorem.
W przypadku nie stosowania się do ustaleń Regulaminu Organizator może zdecydować o usunięciu Wystawcy z Pikniku.
Ewentualne reklamacje Wystawców powinny być niezwłocznie zgłaszane w formie pisemnej do Organizatora. Reklamacje
złożone po zakończeniu Pikniku nie będą uwzględniane.
Przypadki nie uwzględnione w Regulaminie będą rozstrzygane na podstawie Kodeksu Cywilnego i innych właściwych przepisów
obowiązującego prawa.
Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu jest warunkiem uczestnictwa jako Wystawca w Pikniku.
Wystawienie stoiska na Letnim Pikniku Rodzinnym 2018 jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się Wystawcy z
niniejszym Regulaminem i przyjęciem jego postanowień do wiadomości.
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