REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW
Wprowadzenie Regulaminu ma na celu usprawnienie organizacji pracy wśród wszystkich Wystawców,
zapewnienie komfortu na miejscu dla naszych Klientów oraz bezpieczeństwa dla wszystkich obecnych.
Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem.

1. Współorganizatorem Wydarzenia jest Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze - Ochli – zwanym
dalej Organizatorem,

2. Wydarzenie jest organizowane w dniu 26/06/2022 r. w godzinach od 11.00 do 16.00 na terenie
Muzeum.

3. Wszystkie decyzje związane z organizacją i przebiegiem Wydarzenia podejmuje Organizator.
4. Wystawca wystawia się tylko i wyłącznie w miejscu wyznaczonym przez Partnera.
5. Wjazd na teren jarmarku od godziny: 7:30 – 10:30.
6. Wystawca ma obowiązek odjechać samochodem z terenu Wydarzenia do godz. 10:30 na
wyznaczony parking. Na teren Wydarzenia można ponownie wjechać po godz.
16:00. W przypadku spóźnienia samochód nie będzie miał możliwości wjazdu na teren. Organizacją
parkingów i koordynacją ruchu na parkingach zajmuje się Muzeum Etnograficzne.

7. W godzinach pomiędzy 10:30 a 16.00 obowiązuje całkowity zakaz ruchu i postoju
samochodów na terenie Wydarzenia, poza wyznaczonymi parkingami. Odstępstwa w
wyjątkowych sytuacjach udzielać będzie wyłącznie Pan Tadeusz Woźniak - Dyrektor Muzeum.

8. Zabrania się podłączania do prądu przenośnych urządzeń grzewczych typu farelka itp. Oraz
innych urządzeń bez pisemnego potwierdzenia zgody Muzeum.

9. Każdy wystawca na swoim stanowisku udostępnia dla Klientów dozownik z płynem do
dezynfekcji dłoni w widocznym dla Klienta miejscu.

10. Ze względów bezpieczeństwa, na stanowisku nie może być ogólnodostępnej degustacji.
11. Wszystkie produkty, które nie są oryginalnie zapakowane muszą być osłonięte od Klientów (plexi,
folia, pokrywki).

12. Osoba z objawami choroby typu: kaszel, gorączka, silny katar itp. nie może być obecna na
stanowisku Wystawcy, ani uczestniczyć w przygotowaniu lub pakowaniu po zakończeniu.
Organizator zastrzega sobie możliwość kontroli temperatury osoby przebywającej na stanowisku
i w przypadku temperatury wyższej niż 37,2 stopnie Celsjusza odesłanie osoby z terenu Muzeum.

13. W przypadku złamania któregokolwiek punktu z punktów regulaminu, Organizator nałoży karę na
Wystawcę w wysokości 200 zł za każdy złamany punkt.

14. W przypadku rażącego utrudniania przebiegu Wydarzenia oraz niestosowania się do zasad
wynikających z Regulaminu, Organizator ma prawo odmówić Wystawcy udziału w dalszej części
Wydarzenia.

15. Udział w jarmarku jest płatny, cennik zostanie podany po przesłaniu do Organizatora karty
zgłoszenia (załącznik). Zwolnienie z opłat jest możliwe w przypadku Twórców ludowych i
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nieprofesjonalnych, winiarzy, pszczelarzy w przypadku organizacji pokazów, prezentacji lub
degustacji oraz innych form współpracy zaproponowanych przez Organizatora – każdorazowo
prośba taka zostanie rozpatrzona przez Organizatora wydarzenia, a osoba zgłaszająca zostanie
poinformowana o decyzji w ciągu 7 dni roboczych. Organizator zastrzega sobie możliwość
zaproponowania rozliczenia barterowego innym uczestnikom wydarzenia.

16. O uczestnictwie w Wydarzeniu nie decyduje kolejność zgłoszeń. O uczestnikach i miejscach ich
wystawieniach decyduje Organizator.

17. Opłatę za stoisko należy wnieść na konto podane w zgłoszeniu w ciągu 3 dni od potwierdzenia
miejsca przez Organizatora. W tytule przelewu należy zapisać: datę i nazwę imprezy.

18. W przypadku odwołania wydarzenia przez Organizatora kwota zostanie zwrócona na konto.
19. Wystawca ma obowiązek zapoznać wszystkich swoich pracowników obecnych na Wydarzeniu z
Regulaminem.

20. Wystawca biorąc udział w Wydarzeniu akceptuje w pełni ten Regulamin.
Akceptuję Regulamin:

2

