GIEŁDA STAROCI
zorganizowana w ramach
28 Bolesławieckiego Święta Ceramiki
REGULAMIN I WARUNKI UCZESTNICTWA DLA WYSTAWCÓW
TERMIN I MIEJSCE:

Giełda Staroci odbywać się będzie w dniach 18– 21.08.2022
w godzinach : 9-19
Teren imprezy obejmuje: boisko Szkoły Publicznej Zakonu Pijarów
przy ul. Bankowej w Bolesławcu zgodnie z mapą zamieszczoną na stronie
internetowej: www http://swietoceramiki.pl/
Każdy uczestnik zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania
regulaminu, podpisanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z jego akceptacją.
ZGŁOSZENIE UDZIAŁU WYSTAWCY
1)

Zgłoszenie następuje poprzez wysłanie Karty zgłoszeń pobranej ze strony
www http://swietoceramiki.pl/wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie
danych osobowych.

2)

Karty zgłoszenia przyjmowane są w terminie: od 01.06.2022 r.

3)

Przyjmujemy jedynie Karty zgłoszenia przesyłane E-MAILEM na adres:
teatr@bok.boleslawiec.pl,

4)

Po przesłaniu karty zgłoszenia należy skontaktować się telefonicznie
z organizatorem w celu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. Po potwierdzeniu
należy jak najszybciej uiścić opłatę za miejsce zgodnie z obowiązującym
cennikiem zawartym w Regulaminie.
OPŁATY

5)

Organizator będzie pobierał następujące opłaty za wynajęcie miejsc
handlowych:
a/ miejsca małe 2x2 – w wysokości 30 zł za dzień,
b/ miejsca duże 6x3 – w wysokości 70 zł za dzień.
Powyższe kwoty są kosztami brutto.

6)

Płatności regulować można wyłącznie przelewem na konto organizatora.

7)

Niedotrzymanie powyższych wymogów będzie skutkowało anulowaniem
rezerwacji.

8)

Za wynajęcie stanowiska Organizator wystawia faktury VAT.

9)

Opłaty za wynajęcie stanowiska należy wpłacać na konto organizatora:
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Bolesławiecki Ośrodek Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki
Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1C, 59-700 Bolesławiec
Numer konta Santander Consumer Bank S.A;
62 1090 1939 0000 0005 1600 0188
podając w tytule zapłaty imię i nazwisko wystawcy Giełdy Staroci
POZOSTAŁE WARUNKI REGULAMINU
10) Kwestie sporne rozstrzyga organizator. Zastrzegamy sobie możliwość
anulowania rezerwacji przy zaniechaniu przestrzegania powyższych zasad
przez Wystawcę.
11) Wypełniona i przesłana przez Wystawcę Karta zgłoszenia stanowi treść
umowy między Wystawcą a Organizatorem.
12) Zgłoszenia przyjmowane będą do czasu sprzedania wszystkich miejsc
handlowych.
13) Zajęcie powierzchni handlowej musi odbywać się z zachowaniem zasad
bezpieczeństwa.
14) W przypadku odwołania imprezy z przyczyn niezależnych od Organizatora,
wpłaty za wykupione stanowiska
zostaną
w
całości
zwrócone
wystawcom.
15) Wszelkie rozliczenia między Organizatorem a Wystawcą muszą nastąpić
do dnia 21.08.2022 r.
ORGANIZACJA
16) Po dokonaniu opłaty za stoisko i zgłoszeniu się na Giełdzie Staroci,
wystawca otrzyma KARTĘ WYSTAWCY upoważniającą do zajęcia
wyznaczonego stanowiska handlowego na okres trwania Giełdy Staroci.
Karta ta upoważnia także do wjazdu na teren Giełdy Staroci
w wyznaczonych godzinach w celu przygotowania
i
zdemontowania
stoiska.
17) Organizator odpowiada za ogólną ochronę terenów Giełdy Staroci
i jest upoważniony do podejmowania wszelkich środków kontrolnych dla
zapewnienia ochrony. Ochrona poszczególnych miejsc handlowych należy
do Wystawców.
18) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za towary i urządzenia stoisk,
nie chroni ich przed zniszczeniem i utratą. Wystawcy ubezpieczają się
we własnym zakresie i na własny koszt.
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19) Obowiązuje zakaz handlowania artykułami, których sprzedaż jest
powszechnie zabroniona, koncesjonowana lub karalna (m.in. artykułami,
które propagują ustrój faszystowski lub komunistyczny) Organizator
zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zakazu handlowania niektórymi
artykułami według własnego uznania. Za próby handlowania artykułami
objętymi zakazem całkowitą odpowiedzialność ponosi sprzedający bez
prawa zwrotu opłaty za stoisko.
20) Wystawcy zobowiązani są do zachowania porządku na stoiskach podczas
Giełdy Staroci i uprzątnięcia stanowiska po zakończeniu handlu.
21) Wszelkie szkody powstałe z winy wystawcy
naprawione, lub pokryte koszty tej naprawy.

zostaną

przez

niego

22) Wystawcom zakwalifikowanym do udziału w imprezie, organizator
zapewnia miejsce handlowe o powierzchni wskazanej w zgłoszeniu
(prawo do wyznaczenia miejsca posiada wyłącznie organizator).
23) Organizator zapewni podczas trwania Giełdy Staroci nadzór służb
porządkowych, jednak służby te nie mają za zadanie ochrony towarów
wystawców.
24) Organizator zapewni toalety dla wystawców na terenie imprezy.
25) Organizator zadba o rozreklamowanie imprezy.
USTAWIENIE STOISK
26) Montaż stoisk odbywać się będzie w dniu 18 sierpnia do godz. 11.00,
demontaż stoisk odbywać się będzie po zakończeniu programu imprezy 21
sierpnia 2022 r.
27)

Parkowanie samochodów przy stanowiskach handlowych jest zabronione.
Możliwy będzie wjazd na teren Targów w dniach 18-21 sierpień
w godzinach 6:00 – 9:00 oraz 18:00 – 21:00 w celu przygotowania
i zdemontowania stoisk.

28) Wystawcy biorący udział w imprezie zobligowani są do zgłoszenia się
w dniu 18 sierpnia 2022 r. roku od godz. 7.00 rano do holu
Bolesławieckiego
Ośrodka
Kultury
–Międzynarodowego
Centrum
Ceramiki, Pl. 2 Piłsudskiego 1c gdzie wskazane zostanie miejsce
ustawienia stoiska na terenie imprezy oraz wydawane będą KARTY
WYSTAWCY (przepustki na wjazd).
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OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
29) Wystawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że w związku z zawartą
umową
organizator
gromadzi
dane
o
wystawcy,
konieczne
do przetworzenia w celu wykonania umowy z wystawcą. Karta zgłoszenia
bez wypełnionej ZGODY na przetwarzanie danych
i OŚWIADCZENIA jest nieważna, a rezerwacja anulowana.

osobowych

SPORY
30) Obowiązuje prawo polskie: prawem właściwym dla umowy pomiędzy
stronami oraz spraw w niej nieuregulowanych jest Kodeks Cywilny.
31) Spory mogące wyniknąć w związku z zawartą umową podlegać będą
rozstrzygnięciu przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
Organizator imprezy:
Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki
Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1C, 59-700 Bolesławiec
Dyrektor Kornel Filipowicz

CZAS PRACY BIURA organizacyjnego Giełdy Staroci :
Biuro czynne od dnia 01.06.2022 do dnia 21.08.2022r. w godz. 8:00-15:00,
koordynator d/s GIEŁDY STAROCI:
Urszula Frąszczak - Matyjewicz
nr tel.: 606 170 340
e-mail: teatr@bok.boleslawiec.pl

