
REGULAMIN dla WYSTAWCÓW 
imprezy plenerowej  

DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE 2015 W ZAKRĘCIE 
organizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie  

13.09.2015 r.  
 
Informacje ogólne   
1. Niniejszy regulamin obowiązuje w trakcie trwania DOŻYNEK GMINNO-PARAFIALNYCH 2015 W ZAKRĘCIE. 
2. DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE 2015 W ZAKRĘCIE są organizowane 13 września 2015 r. w godzinach 

11.00 – 22.00.   
3. Wydarzenie odbywać się będzie na placu przy kościele p.w. Św. Pawła Apostoła w Zakręcie,  

przy ul. Ks. Iwaniuka 1 – scena, plac zabaw dla dzieci, stoiska promocyjne, gastronomia oraz na ulicy 
Kościelnej (ulica będzie wyłączona z ruchu) – stoiska handlowe.  

4. DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE 2015 W ZAKRĘCIE są wydarzeniem przeznaczonym dla mieszkańców 
powiatu otwockiego (zaproszenia są kierowane do wszystkich gmin w powiecie otwockim) oraz innych 
gości.  

5. Wstęp na DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE 2015 W ZAKRĘCIE dla publiczności jest bezpłatny.   
 
II.  Zasady organizacyjne i porządkowe 
1. Za prawidłowy przebieg DOŻYNEK GMINNO-PARAFIALNYCH 2015 W ZAKRĘCIE odpowiada Organizator. 

Przedstawiciele Organizatora noszą identyfikatory z napisem „ORGANIZATOR”.   
2. W DOŻYNKACH GMINNO-PARAFIALNYCH 2015 W ZAKRĘCIE mogą uczestniczyć wyłącznie WYSTAWCY 

zaproszeni przez Organizatora. Żaden z WYSTAWCÓW nie może dołączyć do swojego stoiska innej 
organizacji, instytucji, bądź firmy komercyjnej.   

3. WYSTAWCY zgłaszają Organizatorowi koncepcję swojego stoiska na karcie zgłoszenia, wg wzoru 
załączonego do regulaminu, a po zaakceptowaniu przez Organizatora nie mogą dokonywać żadnych 
zmian. Niedopuszczalne jest zajmowanie większej powierzchni bądź prezentowanie innych, niż 
zgłoszono, działań lub produktów. 

4. Numer stoiska oraz karty wjazdu na teren DOŻYNEK GMINNO-PARAFIALNYCH 2015 W ZAKRĘCIE zostaną 
wydane po uiszczeniu ustalonej z ORGANIZATOREM opłaty. 

5. Zaproszeni WYSTAWCY uczestniczący w DOŻYNKACH GMINNO-PARAFIALNYCH 2015 W ZAKRĘCIE, 
przybywają na miejsce w dniu 13.09.2015 r. od godz. 7.30 do godz. 10.00. Po godzinie 10.00 żaden 
samochód nie będzie wpuszczony na teren objęty wyłączeniem z ruchu.   

6. WYSTAWCA może usytuować swoje stoisko wyłącznie w miejscu wskazanym przez Organizatora. 
7. WYSTAWCY sami zapewniają wyposażenie swojego stoiska (namiot, stoły, krzesła, ścianki 

wystawiennicze).  
8.  Kategorycznie zabrania się mocowania i podwieszania elementów ekspozycji lub stoiska do drzew.   
9.  Do godz. 10.00 wszystkie samochody bezwzględnie muszą opuścić teren DOŻYNEK GMINNO-

PARAFIALNYCH 2015 W ZAKRĘCIE. Parkowanie samochodów dozwolone jest tylko na wyznaczonym 
parkingu. 

10. Demontaż stoiska może nastąpić po godz. 20.00 – jeżeli wymaga to podjazdu samochodu, o dowolnej 
godzinie, jeżeli samochód nie będzie podjeżdżał na teren wyłączony z ruchu. 

11.  WYSTAWCY zobowiązują się do sprzątania na bieżąco swoich stoisk oraz do uprzątnięcia terenu 
zajmowanego przez stoisko. 

12. Na terenie DOŻYNEK GMINNO-PARAFIALNYCH 2015 W ZAKRĘCIE obowiązuje bezwzględny zakaz: 
- wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, narkotyków i innych środków odurzających,  
- palenia tytoniu,  
- wnoszenia wszelkiego rodzaju broni, przedmiotów niebezpiecznych, mogących stanowić zagrożenie 

bezpieczeństwa,  
- wnoszenia materiałów pirotechnicznych, petard, fajerwerków itp. 
- wzniecania ognia,  
- załatwiania potrzeb fizjologicznych w miejscach innych niż kabiny sanitarne (Toi-Toi), 
- wprowadzania na teren obiektu psów lub innych zwierząt.  

13. Wszelkie problemy i zapytania należy zgłaszać odpowiednim służbom porządkowym lub organizatorom 
wyróżnionym identyfikatorami. 

Osoby nie przestrzegające powyższych zaleceń Regulaminu lub w jakikolwiek sposób naruszające porządek 
będą bezzwłocznie usunięte z terenu imprezy.  


