
REGULAMIN UCZESTNICTWA 
stanowi integralną część umowy 
 
 
§ 1 Przepisy regulaminu stanowią integralną część umowy i obowiązują wszystkich uczestników imprezy pn. pn. Orły 
nad Nijmegen, która odbędzie się 24 września 2016r. 
 
1. Zamiar udziału w imprezie uczestnik wyraża w pisemnym zgłoszeniu. 
2. Ilość stoisk jest ograniczona, o rezerwacji stoisk decyduje kolejność zgłoszeń. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo niezwłocznego odstąpienia od umowy w przypadku naruszenia zakazu 
wystawiania towarów poza miejsca wyznaczone. 
4. Organizator ma prawo odrzucić zgłoszenie bez podania przyczyny. 
 
 
§ 2 Warunki płatności 
1. Uczestnik wyraża pisemnie zgodę na warunki płatności podane w zgłoszeniu. 
2. Szczegóły dotyczące płatności (terminy, konto) zawarte są w postanowieniach szczegółowych na Zgłoszeniu-
Umowie. 
 
 
§ 3 Prowadzenie działalności handlowej i gastronomicznej 
1. Stoiska (nr 1-13) usytuowane na dzierżawionym terenie mogą prowadzić działalność w zakresie gastronomii (bez 
sprzedaży piwa) i upominków oraz promocji.  
2. Organizator zapewnia możliwość podłączenia do sieci elektrycznej punktów handlowych. 
3. Odbywająca się impreza nie wstrzymuje działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorców w ramach 
posiadanych zezwoleń stałych oraz działalności handlowej prowadzonej przez koła gospodyń wiejskich oraz twórców 
ludowych. 
4. Prowadzący działalność handlową zobowiązani są posiadać wszelkie wymagane dokumenty uprawniające do 
prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
5. Prowadzący działalność handlową zobowiązani są do posiadania sprawnych instalacji i urządzeń elektrycznych. 
6. Obsługa stoisk gastronomicznych zobowiązana jest posiadać aktualne książeczki zdrowia. 
7. Sprzedaż towarów można prowadzić tylko w wyznaczonym przez organizatora miejscu wskazanym w Zgłoszeniu-
Umowie. 
8. Organizator zobowiązuje sprzedawców do zabezpieczenia na swoich stoiskach dostatecznej ilości pojemników na 
śmieci i odpadki oraz ich opróżnianie przed przepełnieniem. 
9. Sprzedawca ubezpiecza ekspozycję i/lub artykuły handlowe na własny koszt i ryzyko. 
10. Prowadzący działalność handlową w zakresie gastronomii zobowiązani są do zapewnienia we własnym zakresie 
miejsc konsumpcyjnych (plenerowych) tj. ław, stołów i parasoli 
 
 
§ 4 Na terenie imprezy obowiązuje zakaz 
 
1. Podłączania energii elektrycznej we własnym zakresie. 
2. Pozostawienia bez dozoru włączonych do sieci urządzeń nie przystosowanych do ciągłej eksploatacji. 
3. Zastawiania dojść i dojazdów do urządzeń przeciwpożarowych oraz tarasowania dróg ewakuacyjnych. 
 
 
§ 5 Postanowienia końcowe 
 
Wszyscy uczestnicy są bezwzględnie zobowiązani do przestrzegania regulaminu porządkowego i wykonywania poleceń 
służb bezpieczeństwa tzn. policji, straży miejskiej, służb organizatora działających w czasie imprezy. 

 


