
 

 

DOŻYNKI GMINNO-POWIATOWE 2019 W ŁĘCZNEJ  
REGULAMIN STANOWISK WYSTAWIENNICZYCH 

 

§ 1 

Definicje 

 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

Imprezie – należy przez to rozumieć imprezę o nazwie „Dożynki Gminno-Powiatowe w 

Łęcznej 2019”, która odbędzie się dnia 15 września 2019 r. w Łęcznej. 

Terenie imprezy – należy przez to rozumieć tereny wyznaczone przez Organizatora, 

na których odbywa się impreza tj. tereny przyległe do Stadionu GKS „Górnik Łęczna”. 

Wystawcy – należy przez to rozumieć podmiot wystawiający swoje stoisko promocyjne 

lub handlowe podczas imprezy. 

 

§ 2 

Organizator 

 

Organizatorami imprezy są: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95A,  

21-010 Łęczna oraz Centrum Kultury w Łęcznej, ul. Obrońców Pokoju 1, 21-010 Łęczna. 

 

§ 3 

Warunki uczestnictwa 

 

1. Rezerwacja stanowiska wystawienniczego następuje po wpłynięciu prawidłowo 

wypełnionej Karty Zgłoszenia Wystawcy do Organizatora. Wzór karty zgłoszenia stanowi 

załącznik do niniejszego Regulaminu. 

2. Karta powinna być wypełniona w języku polskim w formie pisemnej – trwałą 

i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wystawcy. 

3. Przekazanie Organizatorowi wypełnionej Karty Zgłoszenia jest równoznaczne 

z bezwzględną akceptacją niniejszego regulaminu przez Wystawcę. 

4. Podmioty i osoby zainteresowane udziałem w imprezie w charakterze Wystawcy 

proszone są o  złożenie wypełnionych kart zgłoszeniowych w terminie i miejscu podanym w 

ogłoszeniu o naborze Wystawców. 

5. Organizator może żądać od Wystawców dostarczenia wraz z Kartą Zgłoszenia 

dodatkowych załączników, związanych ze specyfiką oferowanych podczas imprezy 

produktów lub usług. Informacja o w/w dodatkowych załącznikach zostanie podana w 

ogłoszeniu o naborze Wystawców. 

6. Karty zgłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami mogą zostać dostarczone 

osobiście, pocztą, faksem lub drogą elektroniczną (skan podpisanej karty zgłoszenia). 

7. Za datę złożenia karty zgłoszeniowej uznaje się dzień jej dostarczenia Organizatorowi. 

8. Organizator ze względu na ograniczoną powierzchnię wystawienniczą zastrzega sobie 

prawo wyboru Wystawców oraz rozplanowania rozmieszczenia poszczególnych stanowisk 

wystawienniczych – z tego tytułu Wystawcy nie przysługują żadne roszczenia względem 

Organizatora. 

9. Pierwszeństwo udziału w charakterze Wystawcy mają podmioty lub osoby fizyczne, 

które zadeklarowały udział sponsorski w realizacji imprezy poprzez przekazanie wkładu 

rzeczowego na rzecz realizacji imprezy, sfinansowania wydatków związanych z realizacją 

imprezy lub przekazały darowiznę na rzecz realizacji imprezy, a także zrzeszenia, 

stowarzyszenia, osoby prowadzące działalność typu non – profit. 

10. Przy wyborze Wystawców brana będzie również kolejność zgłoszeń. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo przekazania wyłączności na sprzedawane produkty 

lub usługi w zakresie: obsługi gastronomicznej, handlowej, obsługi urządzeń rekreacyjnych 

do zabawy. 



 

12. Organizator zobowiązuje się poinformować podmioty i osoby, które przesłały 

wypełnioną Kartę Zgłoszenia Wystawcy o możliwości lub braku możliwości uczestniczenia w 

imprezie w charakterze Wystawcy, w terminie do 3 dni roboczych od dnia zakończenia 

naboru kart zgłoszeniowych Wystawców.  

13. W terminie nie dłuższym niż 5 dni przed planowaną imprezą Organizator zobowiązuje 

się udostępnić Wystawcy plan rozmieszczenia stanowisk wystawienniczych. 

14. Organizator nie wyraża zgody na działania wystawiennicze oraz promocyjno -

reklamowe firm, usług i produktów, które nie zostały wcześniej uzgodnione 

z Organizatorem. 

 

 

§ 4 

Obowiązki Wystawcy 

 

1. Wystawca zakwalifikowany do udziału w imprezie ma obowiązek przybycia 

w dniu imprezy oraz przygotowania estetycznego stoiska wystawienniczego. 

2. Po przybyciu na teren imprezy Wystawca ma obowiązek zgłosić się do punktu 

informacyjnego Organizatora, gdzie uzyska szczegółową informację na temat wyznaczonego 

miejsca na przygotowanie stoiska wystawienniczego. 

3. Wystawcy we własnym zakresie zapewniają sobie wodę, prąd, krzesła, stoły, sprzęt 

gaśniczy i inny sprzęt oraz środki potrzebne do wystawienia stanowiska na czas imprez – w 

tym zakresie Wystawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora. 

4. Stoisko Wystawcy może zajmować tylko jeden podmiot (podmioty współpracujące 

oraz inne mogą być prezentowane w ograniczonej formie uzgodnionej co najmniej na 7 dni 

przed imprezą z Organizatorem i wyłącznieza zgodą Organizatora). 

5. Wystawca może wystawiać swoje produkty i reklamować się tylko na własnym 

stoisku w taki sposób, aby nie zakłócać normalnego toku pracy innych Wystawców. 

6. Sposoby dystrybucji materiałów promocyjnych Wystawcy należy uzgodnić 

z Organizatorem. 

7. Przygotowanie stoiska musi zakończyć się najpóźniej 60 minut przed rozpoczęciem 

imprezy. Wszelkie samochody niesłużące bezpośrednio 

do przygotowania produktu lub usługi winny być usunięte z terenu imprezy 

na wyznaczony przez Organizatora parking niezwłocznie po rozstawieniu stoiska. 

8. Poziom hałasu na stoisku Wystawcy nie może przeszkadzać innym Wystawcom oraz 

Organizatorowi w przeprowadzaniu imprezy. Emisja muzyki lub innych dźwięków na stoisku 

wystawienniczym wymaga pisemnej zgody Organizatora. 

9. Zagospodarowania stoiska należy dokonać w taki sposób, aby nie przekraczać 

powierzchni zadeklarowanej w karcie zgłoszeniowej, nie spowodować zniszczeń zarówno 

stoisk innych Wystawców, jak i zniszczeń terenu imprezy. 

10. Na bezpośrednim stanowisku wystawienniczym obowiązuje bezwzględny zakaz 

palenia tytoniu. 

11. Demontaż stanowiska przed oficjalnym zakończeniem imprezy – określonym 

w programie imprezy jest możliwy tylko za zgodą Organizatora. 

12. Zabrania się wnoszenia i posiadania przez osoby w tym także Wystawców broni lub 

innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów 

pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, środków odurzających lub 

substancji psychotropowych na teren imprezy. 

13. Sprzedaż i spożywanie alkoholu są możliwe tylko w miejscach wyznaczonych przez 

Organizatora. 

14. Wystawca, który będzie oferować na swoim stoisku produkty spożywcze oświadcza 

jednocześnie, że wszelkie produkty zostaną przygotowane oraz podane zgodnie z 

obowiązującymi uregulowaniami prawnymi z należytą starannością 

i w tym zakresie Wystawca odpowiada przed właściwym Inspektorem Sanitarnym oraz 



 

 

innymi uprawnionymi służbami. Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec nabywców 

jego produktów. 

15. Wystawca oświadcza, że sprzęt oraz wyposażenie, które jest użytkowane 

na potrzeby stanowiska oraz udostępniane uczestnikom imprezy posiada wszelkie atesty 

zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawa (zwłaszcza w kwestii związanej z 

bezpieczeństwem imprezy). 

16. Zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt na teren imprezy 

oraz prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej 

zarobkowej. 

17. Zabrania się parkowania wszelkich pojazdów na drogach ewakuacyjnych 

i dojazdowych, bądź zastawiania ich jakimikolwiek przedmiotami. 

18. Zabrania się zaśmiecania terenu imprezy, a także zobowiązuje się do zachowania 

czystości i porządku na udostępnionym Wystawcy terenie. 

19. Wystawcy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie imprezy 

zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych Organizatora. 

 

§ 5 

Obowiązki Organizatora 

 

1. Organizator zapewni Wystawcom powierzchnię wystawienniczą w dniu odbywania się 

imprez zgodnie z ustalonym planem rozmieszczenia stanowisk. 

2. Organizator zapewni Wystawcom możliwość przygotowania stoiska w dniu 

odbywania się imprezy na minimum 3 godziny przed jej rozpoczęciem. 

 

§ 6 

Przepisy przeciwpożarowe i porządkowe 

 

1. Przygotowanie, funkcjonowanie i demontaż stoiska muszą być wykonane zgodnie z 

przepisami bhp i ppoż. Wystawcy i wykonawcy robót ponoszą osobistą odpowiedzialność 

wynikającą z nieprzestrzegania w/w przepisów. 

2. W czasie trwania imprez Wystawca podlega zarządzeniom Organizatora. 

 

§ 7 

Inne postanowienia 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu i miejsca planowanej imprezy w 

związku z ogłoszeniem stanu nadzwyczajnego, żałoby narodowej i innymi decyzjami władz 

państwowych oraz warunkami pogodowymi uniemożliwiającymi organizację imprezy – z 

tego tytułu Wystawcy nie przysługuje prawo dochodzenia roszczeń wobec Organizatora. 

Organizator zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Wystawcę o zmianie miejsca lub 

terminu imprezy. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym 

Regulaminie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


