Regulamin organizacji miejsc handlowych podczas
26.Bolesławieckiego Święta Ceramiki

Stoiska handlowe podczas 26. Bolesławieckiego Święta Ceramiki funkcjonować będą w dniach 21 - 23 sierpnia 2020
roku (piątek, sobota, niedziela). Stoiska zostaną ustawione na terenie imprezy, w centrum Bolesławca, wzdłuż ulic:
Sierpnia '80, A. Asnyka.
Oferowany na stoiskach asortyment to: rękodzieło, wyroby regionalne, biżuteria, zabawki, naturalne kosmetyki,
drobne artykuły przemysłowe.
„Gastronomia mała” tj. lody, sorbety, pączki, gofry, orzeszki prażone, cukierki, kukurydza, popcorn, prażynki, frytki,
chipsy, paluszki, chrupki itp., wata cukrowa, ciasta, ciastka, sery m.in. oscypki, przyprawy, owoce, napoje zimne i
gorące m.in. kawa, herbata, woda, soki – tylko na zasadach „wyłączności”.
§1
Warunkiem otrzymania miejsca pod stoisko handlowe jest:
1. Przysłanie na adres organizatora czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia i podpisanego oświadczenia
(załącznik nr 1 regulaminu) (e-mailem stoiska@swietoceramiki.pl) w terminie do 15 lipca 2020 r.
2. Wycena przez organizatora (kontakt telefoniczny z osobą upoważnioną do wyceny stoiska) w terminie 20
lipca 2020 r.
3. Po otrzymanej wycenie Wystawca jest zobowiązany do wpłacenia ustalonej kwoty na konto Organizatora. Po
zaksięgowaniu wpłaty Organizator wystawi i odeśle Fakturę VAT.
4. Potwierdzeniem wzięcia udziału w imprezie jest opłacona w terminie Faktura VAT.
5. Należy uregulować wszystkie wcześniejsze wierzytelności wobec organizatora a także zaakceptować i
podpisać regulamin imprezy.
Uwaga – ze względu na ograniczoną ilość miejsc o przyznaniu miejsca zadecyduje Organizator.
Warunkiem otrzymania miejsca na zasadach „wyłączność” jest przysłanie na adres organizatora czytelnie wypełnionej
karty zgłoszenia – wyłączność i podpisanego oświadczenia (załącznik nr 1 regulaminu) z zaproponowana
kwotą odpłatności (e-mailem stoiska@swietoceramiki.pl) w terminie do 15 lipca 2020 r. Wyboru ofert dokona
powołana przez Organizatora komisja.
§2
Wystawcom zakwalifikowanym do udziału w imprezie, organizator zapewnia:
1. Miejsce pod stoisko handlowe o powierzchni wskazanej w zgłoszeniu (prawo do wyznaczenia miejsca
posiada wyłącznie organizator),
2. Możliwość korzystania z energii elektrycznej o mocy podanej w umowie (Wystawca we własnym zakresie
montuje stoisko i dokonuje podłączenia stoiska do ustawionych skrzynek. Każdy wystawca powinien
posiadać odpowiedni, własny przedłużacz elektryczny o odpowiednim przekroju w zależności od
pobieranej mocy, zgodny z PN. Zabrania się używania tzw. „samoróbek”)
3. Postój samochodów na terenie imprezy jest zabroniony. Wystawca otrzyma przepustkę uprawniającą do
wjazdu na teren imprezy i montaż stoiska w wyznaczonym na przepustce czasie oraz w czasie demontażu
stoiska po zakończeniu programu imprezy.
§3
Ustawienie stoisk w dniach 21 - 23 sierpnia 2020 r.:
1. Montaż stoisk odbywać się będzie w dniu 21 sierpnia do godz. 11.00, demontaż stoisk po zakończeniu
programu imprezy 23 sierpnia 2020 r.
2. Wystawcy biorący udział w imprezie zobligowani są do zgłoszenia się w dniu 21 sierpnia 2020 r. roku od
godz. 7.00 rano do holu Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego Centrum Ceramiki, Pl.
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Piłsudskiego 1c gdzie wskazane zostanie miejsce ustawienia stoiska na terenie imprezy oraz wydawane będą
przepustki na wjazd.
§4
Wystawca posiadający stoisko na imprezie jest zobowiązany:
1. Zabezpieczyć teren przyznany pod stoisko aby wyeliminować ryzyko zniszczenia powierzchni (zalanie
tłuszczem, zniszczenie bruku, trawy); pozostawić otrzymany teren w stanie nie zmienionym;
2. Posiadać niezbędną ilość koszy na odpady w zależności od rodzaju stoiska;
3. Posiadać odpowiednie dla stoiska zabezpieczenie p.poż.;
4. Posiadać wszelkie wymagane, związane z prowadzonym stoiskiem, uzgodnienia prawne i zezwolenia i
przestrzegać przepisów HCCP i BHP;
5. Na stoisku prezentować i sprzedawać wyłącznie towary i produkty wskazane w zgłoszeniu (sprzedaż innego
asortymentu może skutkować utratą przyznanego miejsca);
6. W miejscu prowadzenia handlu obowiązuje zakaz wystawania reklam, banerów itp. reklamujących inne
podmioty niż firmę będącą stroną w umowie (wystawienie na stoisku reklam innych podmiotów może
skutkować utratą przyznanego miejsca);
7. Wystawca jest zobowiązany do przestrzegania ustalonej wielkości stoiska oraz niewystawiania poza obszar
stoiska i wyznaczoną przez organizatora linię zabudowy stoisk jakichkolwiek przedmiotów, stojaków,
dekoracji, reklam, balonów itp.
8. Na terenie imprezy obowiązuje zakaz używania butli gazowych oraz jakichkolwiek innych źródeł energii
stwarzających zagrożenie wybuchem.
9. Na bieżąco zapoznawać się z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora
Sanitarnego dostępnymi na stronie www.gov.pl/web/koronawirus/ w zakresie działalności i zachowania reżimu
społecznego podczas SARS-COV-2.

§5
Wystawca, który otrzymał potwierdzenie udziału w Bolesławieckim Święcie Ceramiki, a z przyczyn losowych nie może
w nim uczestniczyć, zobowiązany jest do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o rezygnacji z przyznanego
miejsca. W przypadku zgłoszenia rezygnacji ze stoiska w terminie 7 lub więcej dni przed rozpoczęciem imprezy,
organizator może zwrócić 100% opłaty wpłaconej wcześniej przez Wystawcę. W przypadku zgłoszenia rezygnacji w
terminie krótszym niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy organizator nie zwraca Wystawcy opłaty za stoisko
wpłaconej wcześniej przez Wystawcę. Jako datę graniczną przyjmuje się 13 sierpnia 2020 r. Wystawca nie ma prawa
odstąpić miejsca innemu podmiotowi bez pisemnej zgody organizatora. Taka zgoda wymaga zawarcia osobnej
umowy.
§6
Organizator zastrzega sobie prawo do wszelkich zmian w regulaminie imprezy i organizacji stoisk, w przypadku zmian
wytycznych dotyczących reżimu sanitarnego podczas SARS-COV-2.

Organizator imprezy
Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki
Dyrektor Kornel Filipowicz
Biuro organizacyjne stoisk handlowych podczas 26.BŚC
Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki
Koordynator Iwona Bojko
e-mail: stoiska@swietoceramiki.pl
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Załącznik nr 1.
Oświadczenie
Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję „Regulamin Bolesławieckiego Święta Ceramiki 2020”.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych /tj. imię, nazwisko, wiek, tel., e-mail/ przez Bolesławiecki
Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki w Bolesławcu jako Administratora danych osobowych, w celu
realizacji w/w wydarzenia w tym publikacji imienia, nazwiska, oraz rozpowszechniania wizerunku utrwalonego za
pomocą zdjęć w formie cyfrowej i drukowanej jak i filmów w celach promocyjnych i informacyjnych, przez ich
publikację w formie drukowanej i/lub elektronicznej na stronie internetowej i urzędowej stronie Gminy Miejskiej
Bolesławiec, za pośrednictwem portali społecznościowych /www.bok.boleslawiec.pl, facebook BOK-MCC/ należących
do Administratora. Podstawa prawna art.6 ust.1 lit. a) RODO.
Dane podajemy dobrowolnie, wiedząc, że mam prawo do wglądu, uzupełnienia, sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania i przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Podanie danych jest
niezbędne do wzięcia udziału w BŚC 2020.

…………….......................................................................
(data i czytelny podpis)

WYTYCZNE DO FUNKCJONOWANIA STOISKA HANDLOWEGO W TRAKCIE EPIDEMII SARS-COV-2
Należy pamiętać, że przedstawione wytyczne mogą ulec zmianie na dzień organizacji imprezy. W związku z czym,
należy uwzględnić aktualne wytyczne na dany dzień.
Należy na bieżąco śledzić informacje Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Ministerstwo Rozwoju, a
także obowiązujących przepisów prawa.
Obsługa stoiska winna podporządkować się następującym wytycznym:
1. Należy utrzymać dyscyplinę 2-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce, poprzez
zastosowanie widocznych wskazówek (np. znaki GIS na stoisku).
2. Udostępnić dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dla klientów oraz obsługi.
3. Należy zapewnić obsłudze stoiska handlowego osłon ust i nosa oraz rękawiczek podczas kontaktu z klientem
oraz przestrzegać zachowania zalecanego dystansu społecznego.
4. Wymagana jest każdorazowa dezynfekcja terminala płatniczego po zakończonej transakcji przez klienta.
5. Stosowanie procedur zgodne z wytycznymi Ministerstwa
Sanitarnego: https://www.gov.pl/web/rozwoj/gastronomia, m.in.

Rozwoju

i

Głównego

Inspektora

Usługa na wynos:
 wydawanie zamówień na ladzie, w torbach,
 bezkontaktowe wydawanie zamówień,
 zapewnienie bezpieczeństwa przy korzystaniu z ekranów do składania zamówień (tzw. kiosków) poprzez np.
dozownik z płynem do dezynfekcji rąk bądź jednorazowe rękawiczki oraz regularne (kilka razy dziennie),
przecieranie powierzchni ekranów).
 usunięcie dodatków (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetniki) z obszaru sali jadalnej i wydawanie
bezpośrednio do zamówienia przez obsługę.

…………….......................................................................
(data i czytelny podpis)
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