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REGULAMIN
dla wystawców, rzemieślników i kupców
PODCZAS WEEKENDU WOŁODYJOWSKIEGO I MAJÓWKI RYCERSKIEJ
W ZAMKU KLICZKÓW
Postanowienia ogólne
1. Majówka Rycerska to impreza masowa, organizowana przez Zamek Kliczków Sp.z o.o. w terminie
1.05.2017r., w godz.12.30 -18.30.
Weekend Wołodyjowskiego to impreza masowa współorganizowana przez Zamek Kliczków Sp. z o.o.
w terminie 4.06.2017.
2. Niniejszy regulamin określa zasady porządkowe, obowiązujące podczas obu imprez, które będą się
odbywać na terenie kompleksu Zamku Kliczków, Kliczków 8, 59-724 Osiecznica. Zasady obowiązują
osoby prowadzące działalność handlową, wystawienniczą oraz inną działalność zarobkową..
Rodzaje stoisk
1. Podczas trwania Majówki Rycerskiej i Weekendu Wołodyjowskiego przyjmowane są stoiska:







twórców ludowych
akcesoria rycerskie i staropolskie
kolekcjonerskie
rzemieślnicze (np.:kowalstwo, bicie monet lub znaczków pamiątkowych, rzemiosła dawne nawiązujące
tematycznie do obu imprez)
pamiątki i ozdoby
inny asortyment zatwierdzony przez Organizatora.
Zgłoszenie stoiska
Każdy podmiot, przedsiębiorca, osoba fizyczna zainteresowana wystawieniem stoiska podczas Majówki
Rycerskiej i Weekendu Wołodyjowskiego proszony jest
o przesłanie drogą elektroniczną minimum 2 zdjęć stoiska i asortymentu do dnia 31.01.2017.
Zdjęcia należy przesłać na adres: barbararutkowska@kliczkow.com.pl. (telefon 694 420 024)
Regulamin

1. Stoiska można rozstawić wyłącznie w miejscu wskazanym przez przedstawiciela Zamku Kliczków oraz
w wyznaczonych godzinach (1.05.2017 w godz.8.30-18.30, 4.06.2017 w godz.8.30 -16.30)
2. Istnieje możliwość zapewnienia dostępu do energii elektrycznej za dodatkową opłatą.
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3. Sposób zagospodarowania oraz użytkowania stoiska musi być zgodny
z obowiązującymi przepisami, w szczególności BHP i przeciw pożarowymi i nie może stwarzać
zagrożenia dla osób lub mienia oraz nie może uniemożliwiać lub utrudniać: -- użytkowania stanowisk
przez innych uczestników
- korzystania z wytyczonych dróg wewnętrznych,
- wykonywania obowiązków przez obsługę Zamku.
4. Zamek Kliczków nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody i przedmioty pozostawione na stoisku.
5. Parkowanie na terenie należącym do Zamku dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez
pracownika Zamku, a w szczególności nie dopuszcza się parkowania pojazdów przy stoiskach.

6. Po demontażu stoiska należy pozostawić po sobie należyty porządek, w szczególności usunąć śmieci, puste
kartony itp.
7. Kwestie natury formalno-prawnej związane ze sprzedażą produktów, tj. zezwolenia, koncesje, licencje,
podatki, leżą wyłącznie po stronie handlującego. Jednocześnie każdy winien ubezpieczyć swoją
działalność, w tym posiadane mienie we własnym zakresie.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
- produkty i eksponaty przechowywane na stoisku handlowym
- za szkody powstałe na osobie (a także osób współpracujących) lub mieniu spowodowane kradzieżą
oraz zdarzeniami losowymi, takimi jak wichura, deszcze, ogień, eksplozje, zalanie wodą, a także szkody
wynikłe z przerwy w dostawie prądu.
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