
REGULAMIN  

Pikniku Rodzinnego „WiązLove” 

organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie 18.06.2016 r. 

dla WYSTAWCÓW 

Zasady niniejszego Regulaminu obowiązują Wystawców uczestniczących w Pikniku Rodzinnym 
„Wiązlove” oraz towarzyszącemu mu I Wiązowskiemu Jarmarkowi Artystów, Rękodzielników i 
Zdrowej Żywności odbywających się w dniu 18 czerwca 2016r. 

§ 1 

Postanowienia Ogólne 

1. Ilekroć jest mowa o: 

Organizatorze- należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie.  

Pikniku- należy przez to rozumieć Piknik Rodzinny „WiązLove” 

Jarmarku- należy przez to rozumieć Wiązowski Jarmark Artystów, Rękodzielników i Zdrowej 
Żywności 

Wystawcach- należy przez to rozumieć Wystawców podczas pikniku oraz Wystawców jarmarku. 

Wystawcach pikniku- należy przez to rozumieć osoby fizyczne i firmy wystawiające swoje produkty 
na stoiskach na placu, w miejscu odbywania się Pikniku. 

Wystawcach jarmarku- należy przez to rozumieć osoby fizyczne i firmy wystawiające produkty 
zgodne z tematyką Jarmarku, w miejscu odbywania się Jarmarku. 

2. Piknik organizowany jest 18 czerwca 2016 r. w godzinach 13:00-23:00. Odbywać się będzie  
na placu za budynkiem Straży Pożarnej w Wiązownie (ul. Kościelna 41).  

3. Jarmark organizowany jest 18 czerwca 2016r. w godzinach 12:00-19:00. Odbywać się będzie  
na ul. Kościelnej. 

4. Piknik Rodzinny „WiązLove” jest wydarzeniem przeznaczonym dla mieszkańców powiatu 
otwockiego (zaproszenia są kierowane do wszystkich gmin w powiecie otwockim) oraz innych 
gości.  

5. Wstęp na Piknik Rodzinny „WiązLove” dla publiczności jest bezpłatny.  

§ 2 

Zasady organizacyjne i porządkowe dotyczące wszystkich Wystawców 

1. Za prawidłowy przebieg Pikniku oraz Jarmarku odpowiada Organizator. Przedstawiciele 
Organizatora noszą identyfikatory z napisem „ORGANIZATOR”.  



2. W Pikniku oraz Jarmarku mogą uczestniczyć wyłącznie Wystawcy, których zgłoszenia zostały 
pozytywnie rozpatrzone 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 zgłoszonych działań lub produktów. 

4. Wystawcy zobowiązani są dostarczyć kartę zgłoszenia osobiście, listownie bądź też pocztą 
elektroniczną (gok@gok-wiazowna.pl), w terminie do 31 maja 2016r. Organizator zastrzega sobie 
prawo do wydłużenia terminu przyjmowania zgłoszeń. 

5. Organizator zobowiązuje się ustosunkować do zgłoszenia tj. zaakceptować, wystąpić  
o uzupełnienia, bądź wystąpić z propozycją odmiennych warunków uczestnictwa w terminie  
do 7 czerwca 2016r. 

6. Wystawcy wystawcy we własnym zapewniają wyposażenie swojego stoiska (namiot, stoły, 
krzesła, ścianki wystawiennicze).  

7. Wystawca może usytuować swoje stoisko wyłącznie w miejscu wskazanym przez Organizatora. 
8. Kategorycznie zabrania się mocowania i podwieszania elementów ekspozycji lub stoiska  

do drzew.  
9. Wystawcy zobowiązują się do sprzątania na bieżąco swoich stoisk oraz do uprzątnięcia terenu 

zajmowanego przez stoisko. 
10. Na terenie Pikniku, Wystawców 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. 

§ 3 

Szczegółowe zasady uczestnictwa Wystawców pikniku 

1. Wystawcy pikniku zobowiązani są uiścić opłatę za udział w pikniku. 
2. Wysokość opłaty za udział, ustalana jest indywidualnie i zależna od wielkości stoiska. 
3. Numer stoiska oraz karty wjazdu na teren Pikniku zostaną wydane po uiszczeniu ustalonej  

z Organizatorem opłaty.  
4. Zaproszeni Wystawcy pikniku, przybywają na miejsce w dniu 18.06.2015 r. od godz. 10.00 do 

godz. 12.30. Po godzinie 12:30 żaden samochód nie będzie wpuszczony na teren objęty 
wyłączeniem z ruchu.  

5. Do godz. 12:30 wszystkie samochody bezwzględnie muszą opuścić teren Pikniku. Parkowanie 
samochodów dozwolone jest wyłącznie na wyznaczonym parkingu. Demontaż stoiska może 
nastąpić po godz. 22:00 – jeżeli wymaga to podjazdu samochodu. Jeżeli, samochód nie będzie 
podjeżdżał na teren wyłączony z ruchu, demontaż może odbyć się o godz. 19:00. 

 
§ 4 



Szczegółowe zasady uczestnictwa Wystawców jarmarku 

1. Wystawcą jarmarku może być osoba prawna lub fizyczna, prezentująca ofertę zgodnie z zakresem 
tematycznym Jarmarku (prace artystyczne, rękodzielnicze oraz zdrowa żywność), zaakceptowaną 
przez Organizatora.  

2. Organizator dopuszcza także udział Wystawców jarmarku, prezentujących ofertę z dziedzin 
pokrewnych np. naturalne kosmetyki, poduszki z łuską gryki itp. Jednak zgłoszenia te muszą być 
odpowiednio uzasadnione powiązaniem z tematem Jarmarku. 

3. Udział Wystawców jarmarku jest BEZPŁATNY. 
4. Wystawca jarmarku jest zobowiązany podpisać oświadczenie zawarte w zgłoszeniu udziału,  

iż prezentowane przez niego produkty: 

- artyści i rękodzielnicy: nie są wynikiem produkcji masowej, zostały wykonane ręcznie  
(ew. maszynowo, jednakże są to małe serie autorskiego projektu)  

- zdrowa żywność: oferowane produkty są pochodzenia naturalnego i wykazują pozytywny wpływ 
na zdrowie ludzkie. 

5. W dniu Jarmarku Organizator przeprowadzi wizytację stoisk. W przypadku stwierdzenia,  
iż prezentowane produkty są nie zgodne z deklaracją, Organizator zastrzega sobie prawo  
do nakazania Wystawcy jarmarku usunięcia ze stoiska produktów nie zgodnych. 

6. Wystawcy jarmarku deklarujący przeprowadzenie pokazu, warsztatów bądź degustacji na 
terenie stoiska uzyskają priorytet przy przyznawaniu miejsc. 

7. Numer stoiska oraz karty wjazdu na teren Jarmarku zostaną wydane po zaakceptowaniu 
zgłoszenia. 

8. Zaproszeni Wystawcy jarmarku, przybywają na miejsce w dniu 18.06.2016 r. od godz. 10:00  
do godz. 12:30. Po godzinie 12:30 żaden samochód nie będzie wpuszczony na teren objęty 
wyłączeniem z ruchu.  

9. Do godz. 12:30 wszystkie samochody bezwzględnie muszą opuścić teren Pikniku. Parkowanie 
samochodów dozwolone jest wyłącznie na wyznaczonym parkingu.  

10. Jarmark trwa do godziny 19:00, jednakże dozwolony jest demontaż stoiska od godz. 17:00. 

§ 4 

Postanowienia końcowe 

1. Odpowiedzi na pytania dot. organizacji Pikniku oraz Jarmarku udzielają pracownicy Gminnego 
Ośrodka Kultury w Wiązownie pod nr tel. 22 780 41 79, 501 246 686. W dniu 18 czerwca, będzie 
możliwy kontakt z Organizatorem poprzez numer telefonu 792 041 922. 

2. Wszelkie problemy i zapytania w trakcie trwania Pikniku i Jarmarku należy zgłaszać 
odpowiednim służbom porządkowym lub organizatorom wyróżnionym identyfikatorami. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo produktów oferowanych na 
stoiskach Wystawców. 

4. Osoby nie przestrzegające powyższych zaleceń Regulaminu lub w jakikolwiek sposób naruszające 
porządek będą pociągnięte do odpowiedzialności.  

 


