REGULAMIN WIELKANOCNEGO KIERMASZU RĘKODZIEŁA

§1
1. Wielkanocny Kiermasz Rękodzieła zwany dalej Kiermaszem jest imprezą wystawienniczą dla osób
zajmujących się rękodzielnictwem z terenu Pionek i okolic. Kiermasz odbędzie się 7 kwietnia 2019r.
w godz 10.00- 17.00.
2. Organizatorem Kiermaszu, zwanym dalej Organizatorem jest Centrum Aktywności Lokalnej
w Pionkach, ul. Zakładowa 5, 26-670 Pionki
3. Uczestnikami Kiermaszu, zwanymi dalej Uczestnikami są osoby zajmujące się rękodzielnictwem,
które w określonym terminie, tj, do dnia 28 marca 2019r. włącznie zgłosiły się do wzięcia udziału
w Kiermaszu.
§2
Celem Kiermaszu jest promowanie produktów lokalnych i umożliwienie twórcom zaprezentowania
swoich wyrobów oraz kontaktu z potencjalnymi klientami oraz zaznajomienie mieszkańców Pionek
i okolic z lokalnymi twórcami.
§3
Warunkiem uczestnictwa w Kiermaszu jest zgłoszenie chęci uczestnictwa na adres mailowy:
kiermasz@cal.pionki.pl lub telefonicznie (nr tel. 48 377 70 51) do 28 marca 2019r. w godzinach
pracy Organizatora. Z powodu ograniczonej liczby miejsc liczy się kolejność zgłoszeń.
§4
Każdy Uczestnik Kiermaszu dobrowolnie może przesłać zdjęcia swoich prac z krótkim opisem swojej
artystycznej pracy, ew. strony www/ bloga/ facebooka’a, itp. Materiały posłużą do promocji
wydarzenia. Materiały będą gromadzone do dnia 28 marca 2019r.
§5
Wszelką odpowiedzialność za dystrybuowane produktów podczas Kiermaszu ponosi Uczestnik
Kiermaszu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za formę rozliczenia sprzedaży prowadzonej
przez Uczestnika z Urzędem Skarbowym i innymi instytucjami.
§6
1. Organizator Kiermaszu zapewnia każdemu zgłoszonemu Uczestnikowi nieodpłatnie stoisko
wystawiennicze jednocześnie zobowiązując go do utrzymywania porządku na stoisku oraz wokół
niego. Ponadto zabrania się udostępniania stoiska osobom trzecim.
2. Każdy wystawca ma możliwość wystawienia się / zareklamowania / sprzedaży swoich prac na
powierzchni ok.: 50 x 70cm (powierzchnia stołu i/lub stojaka).
3. Elementy niezbędne do ekspozycji swoich prac, jak: stół (1 szt.), krzesła (2 szt.) ewentualnie
sztaluga (zapotrzebowanie na skorzystanie ze sztalugi należy zgłosić najpóźniej do 28 marca 2019r.
Organizatorowi) zapewnia Organizator, jednak jeśli na potrzeby ekspozycji Uczestnik potrzebuje
innych elementów wystawienniczych musi je sobie zapewnić we własnym zakresie.
4. Montaż stoiska jest możliwy tylko w dniu 7 kwietnia 2019r. od godz 8.30.
5. Każdy Uczestnik ma obowiązek uprzątnąć swoje stoisko wystawiennicze po zakończonym
Kiermaszu, 7 kwietnia 2019r. do godz. 18.00.

§7
Uczestnikom Kiermaszu zabrania się prowadzenia działalności na terenie Kiermaszu, która
naruszałaby dobre obyczaje i uczucia religijne innych osób.
§8
Uczestnicy Kiermaszu są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania postanowień zawartych
w niniejszym Regulaminie, co potwierdzają podpisem na liście obecności Uczestników Kiermaszu.
§9
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wystawiane przedmioty. Ponadto nie ponosi
odpowiedzialności za ich uszkodzenia, kradzież oraz za wypadki osób mające miejsce w czasie
trwania Kiermaszu.
§10
Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygania spraw nieuregulowanych niniejszym
Regulaminem.
§11
Regulamin jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.cal.pionki.pl.

