
REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW II EKO PIKNIKU RODZINNEGO 

23.04.2016 r. 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne, definicje 

1. Przepisy niniejszego regulaminu dotyczą uczestników II Eko Pikniku Rodzinnego, 

zwanego dalej Piknikiem i stanowią integralną część umowy uczestnictwa w imprezie. 

2. Piknik odbywa się w Zakręcie przy ul. Szkolnej i rozpoczyna się o godzinie 10:00 dnia 

23.04.2016 r. (sobota), a kończy o godzinie 20.00. 

3. Organizatorem Pikniku jest Gmina Wiązowna z siedzibą w Wiązownie przy ul.  

Lubelskiej 59. 

4. Uczestnikiem Pikniku jest osoba, która zawarła z Organizatorem umowę najmu 

      powierzchni podczas Pikniku po wcześniejszym podpisaniu Formularza zgłoszeniowego 

      wystawcy. 

5. Formularz zgłoszeniowy wystawcy jest to druk uczestnictwa w II Eko Pikniku 

Rodzinnym stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, przygotowany  

i dystrybuowany przez Organizatora za pośrednictwem środków komunikacji 

elektronicznej (e-mail). Formularz zgłoszeniowy wystawcy dostępny jest również na 

stronie internetowej www.tuwiazowna.pl  

 

§ 2 

Warunki uczestnictwa w II Eko Pikniku Rodzinnym 

1. Warunkiem uczestnictwa w Pikniku jest: 

a) wypełnienie formularza wystawcy w sposób czytelny i kompletny, 

b) podpisanie formularza wystawcy przez osobę lub osoby umocowane prawnie do 

reprezentowania podmiotu zgłaszającego uczestnictwo, 

c) dostarczenie wypełnionego i podpisanego formularza wystawcy do Organizatora 

w sposób określony w formularzu, 

d) uzyskanie od Organizatora potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w trybie 

określonym w formularzu, 

e) podpisanie przez uczestnika umowy wynajmu powierzchni. 

2.  Uczestnictwo w pikniku jest odpłatne. 

3. Zgłoszenia udziału w Pikniku przyjmowane są do dnia 8 kwietnia 2016 r. lub  

do wyczerpania powierzchni wystawowej. Organizator zastrzega sobie prawo  

do zmiany terminu przyjmowania zgłoszeń. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia „Zgłoszenia” bez podania 

przyczyny. 

 

§ 3 

Budowa, lokalizacja i zagospodarowanie stoisk 

1. Budowa stoisk rozpoczyna się w dniu 23.04.2016 r. o godzinie 7:00 i musi zostać 

zakończona do godz. 9:00 tego samego dnia. 

2. Do godz. 9:00 wszystkie samochody i pojazdy mechaniczne bezwzględnie muszą opuścić 

teren Pikniku. 

3. Parkowanie samochodów dozwolone jest tylko na wyznaczonych parkingach. W żadnym 

przypadku nie dopuszczalne jest parkowanie w miejscach do tego niewyznaczonych. 

4. Przed rozpoczęciem budowy stoiska uczestnik zobowiązany jest zgłosić się do Biura 

Organizacyjnego Pikniku w celu otrzymania numeru i lokalizacji stoiska, a następnie  

z numerem zgłosić się do pracownika obsługującego dany sektor. 

http://www.tuwiazowna.pl/


5. W przypadku posiadania przez uczestnika stoiska lub asortymentu innego niż 

zadeklarowane w formularzu wystawcy, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany 

lokalizacji stoiska, odmowy uczestnictwa w Pikniku lub zmiany kwoty za wynajem 

powierzchni wystawowej. 

6. Po zakończeniu okresu budowy stoisk, o którym mowa w pkt. 1, na terenie pikniku nie 

mogą pozostać żadne pojazdy mechaniczne dostawcze i osobowe, a teren wokół stoiska 

danego uczestnika musi zostać uporządkowany. 

7. Wszelkie naprawy, przebudowy stoisk, dostawy towaru mogą być prowadzone wyłącznie 

poza godzinami otwarcia imprezy dla zwiedzających, które są określone w par. 4 ust. 1 

niniejszego regulaminu, jednak nie wcześniej niż 2 godziny przed otwarciem pikniku i nie 

później niż dwie godziny po jego zamknięciu. 

8. Uczestnik zobowiązany jest swoją ekspozycję urządzić w taki sposób, by nie stanowiła 

zagrożenia bezpieczeństwa dla osób przebywających na terenie imprezie. 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 uczestniku. 

9. Demontaż stoisk odbywa się w dniu 23.04.2016 r. w godzinach 20:00 – 21:00.  

Po zakończeniu demontażu stoiska wystawca zobowiązany jest pozostawić teren stoiska 

w stanie niepogorszonym i uporządkowanym. 

10. Maksymalne, indywidualne nagłośnienie stoiska nie może być wyższe niż 70 Db. 

Zabronione jest kierowanie kolumn głośników w stronę sąsiednich stoisk.  

11. 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.  

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw uczestników targów, 

wynikających z uzyskanej przez nich ochrony prawnej wynalazku, wzoru przemysłowego, 

praw autorskich itp.  

 

§ 4 

Działalność handlowa w trakcie Pikniku 

1. Piknik jest otwarty dla zwiedzających w dniu: 23.04.2016 r. (sobota) od godziny 10:00 do 

20:00. 

2. Uczestnik pikniku, prowadzący działalność, na którą wymagane są przewidziane polskim 

prawem zezwolenia lub koncesje zobowiązany jest posiadać aktualne dokumenty 

zezwalające na prowadzenie takiej działalności. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działalność prowadzoną przez uczestnika  

w trakcie imprezy. 

4. Uczestnik pikniku może prowadzić działalność reklamową i handlową wyłącznie  

w obrębie własnego stoiska w taki sposób, by nie zakłócać działalności sąsiednich stoisk  

i nie powodować utrudnień w funkcjonowaniu imprezy. 

5. Wszelka reklama poza stoiskiem może się odbywać jedynie w formach ustalonych  

z Organizatorem oraz po uiszczeniu odpowiedniej opłaty. Reklama umieszczona bez 

zgody Organizatora będzie usuwana na koszt i odpowiedzialność Wystawcy. 

 

§ 5 

Infrastruktura Pikniku 

1. Organizator zapewnia na czas trwania pikniku nieodpłatny dostęp do: kabin WC oraz 

pojemników na odpady. Korzystanie z tych elementów jest powszechne i nie wymaga 

zgłoszenia na formularzu wystawcy.  



2. Organizator nie zapewnia na czas trwania pikniku prądu ani dostępu do wody. 

 

§ 6 

Zabezpieczenie pikniku 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub ubytki w mieniu uczestników 

pikniku, spowodowane przez osoby trzecie albo wyłącznie z winy poszkodowanego. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub ubytki w mieniu uczestników 

imprezy spowodowane siłą wyższą, np. pożarem, uderzeniem pioruna, wichurą, zalaniem 

wodą. 

3. Uczestnicy Pikniku 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 wyposażenia 

stoisk, mienie prywatne pojazdy służbowe itp.), zarówno na okres trwania imprezy, jak  

i na okres montażu i demontażu stoisk. 

4. Warunkiem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa wszystkich uczestników Pikniku  

i 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. 

 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z powyższym Regulaminem Uczestnictwa  

i zobowiązujemy się do jego przestrzegania. 

 

 

       Data ......................................... Pieczęć i czytelny podpis .................................................... 

 

 

 

Załącznik: 

1. Formularz zgłoszeniowy wystawcy 


