
II MAJÓWKA W SERCU PODHALA

30 kwietnia 2017, Błonia Szaflarzańskie

REGULAMIN dla WYSTAWCÓW

INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje w trakcie trwania II Majówki w Sercu Podhala.

2. II Majówka w Sercu Podhala odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2017, w godzinach od 12 00

do 2400.

3.  Wydarzenie  będzie  miało  miejsce  na  Błoniach  Szaflarzańskich  (plac  przy  parafii
w Szaflarach).

4. II  Majówka w Sercu Podhala jest wydarzeniem kierowanym do mieszkańców Gminy
Szaflary oraz pozostałych gości.

5. Wstęp na Majówkę dla publiczności jest bezpłatny.

POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE

1.  Za  prawidłowy  przebieg  II  Majówki  w  Sercu  Podhala  odpowiada  Organizator.
Przedstawiciele Organizatora noszą identyfikatory.

2.  Warunkiem  przystąpienia  Wystawcy  do  udziału  w  Majówce  jest  przesłanie
wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego, pocztą elektroniczną lub tradycyjną.

3.  Prawidłowe  wypełnienie  i  przesłanie  Formularza  nie  jest  równoznaczne  z
zakwalifikowaniem Wystawcy do udziału w Majówce. Organizatorzy mają prawo odmowy
przyjęcia  zgłoszenia  bądź  niezakwalifikowania  Wystawcy  bez  podania  przyczyny.
Decydującym  kryterium  o  udziale  w  Majówce  będzie  kolejność  zgłoszeń  oraz  profil
i działalność Wystawcy. 

4. Uczestnictwo w Majówce jest bezpłatne. 

5.  Organizator  zapewnia  każdemu  z  wystawców  stoisko  o  wymiarach  2m  x  1m,  w
wyposażeniu każdego stoiska znajduje się stół (150cm x 80cm) oraz dwa krzesła/ławka. 

6. Wystawca może reklamować swoją firmę tylko na własnym stoisku.

7. Wystawcy uczestniczący w Majówce przybywają na miejsce w dniu 30 kwietnia 2017.
Przygotowanie  stoiska  musi  zakończyć  się  najpóźniej  30  minut  przed  rozpoczęciem
imprezy (godz. 1130). 
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8. Wystawca na swój koszt zapewni transport, montaż i demontaż wszystkich elementów
ekspozycji: meble, instalacje i inne urządzenia niezbędne do prezentacji swojej oferty.

9.  Zagospodarowanie  stoiska  należy  dokonać  w  taki  sposób,  aby  nie  spowodować
zniszczeń, zarówno stoisk innych Wystawców, jak i całego terenu. 

10. Za wszelkie szkody powstałe w wyniku działań Wystawcy w dniu imprezy odpowiada
Wystawca.

11.  Organizator  zapewnia  skuteczne  przeprowadzenie  kampanii  reklamowej  (plakaty,
reklama w Internecie i innych mediach.

12. Teren imprezy zabezpieczany jest przez ochronę.

13. Wszelkie problemy i zapytania należy zgłaszać odpowiednim służbom porządkowym
lub Organizatorom noszącym identyfikatory.

14.  W  sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszym  Regulaminie  stosuje  się  przepisy
Kodeksu Cywilnego.

15.  Przyjęcie  niniejszego  Regulaminu  następuje  z  chwilą  złożenia  przez  Wystawcę
Formularza Zgłoszenia.

16. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu w
każdym czasie.

17.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  odwołania  Majówki  lub  ewentualnego
przesunięcia jej terminu z przyczyn od niego niezależnych.

18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, straty, kradzieże lub szkody we
własności Wystawców powstałe z jakiejkolwiek przyczyny.

19. Kontakt do Organizatora:

Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach

ul. Zakopiańska 18

34-424 Szaflary

tel. 18 27-547-23
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