DNI PIESZYC 2018
16 – 17 czerwca, park miejski

REGULAMIN WYSTAWCÓW

Dni Pieszyc są okazją do tego, by zaprezentować się przed lokalną społecznością. Służą
temu, byśmy wzajemnie się poznali, a także mieli okazję promować regionalne potrawy,
wyroby i przedmioty użytkowe oraz artystyczne. Organizatorom zależy na tym,
aby wspólnie z Państwem budować markę Gminy Pieszyce, dlatego też po raz czwarty
zachęcamy mieszkańców gminy oraz zainteresowane podmioty do wspólnej organizacji
święta miasta dla jego mieszkańców.
1. Impreza nosi nazwę: „Dni Pieszyc 2018”, w dalszej części wymieniana jako Dni Pieszyc.
2. Organizatorem Dni Pieszyc jest Gmina Pieszyce i Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum
Kultury w Pieszycach.
3. Dni Pieszyc odbędą się w Parku Miejskim w Pieszycach w dniach 16 - 17 czerwca 2018 roku
w godzinach oznaczonych poniżej:
- 16 czerwca 2018 r. godz. 16.45 – 2.00 - montaż stosik wystawców w dniu 16 czerwca
2018 r. w godzinach od 10:00 – 15:00.
- 17 czerwca 2018 r. godz. 13.00 – 19.30; wystawcy: 12.00 – 20.00 - demontaż stoisk
w dniu 17 czerwca 2018 r. od godziny: 20:00.
4. Dni Pieszyc są imprezą skierowaną przede wszystkim do mieszkańców Gminy Pieszyce, ale
także powiatu dzierżoniowskiego.
5. Uczestnictwo Wystawców w imprezie jest bezpłatne, w zamian oczekując wsparcia
rzeczowego lub w postaci bonu sponsorskiego, który zostanie przekazany uczestnikom
konkursów i zawodów sportowych podczas dni miasta.
6. Organizator nieodpłatnie udostępnia Wystawcom stoiska:
- miejsce do postawienia własnych stoisk wystawienniczo – handlowych,
- dostęp do prądu.
7. Organizator zapewnia wszystkim Wystawcom zaplecze sanitarne dostępne w parku
(ogólnodostępne kabiny toy-toy).
8. Przyjazd na koszt własny Wystawcy – Organizator nie zwraca Wystawcy kosztów
transportu.
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9. Wystawca zobowiązany jest do zapewnienia właściwych warunków higienicznosanitarnych na swoim stoisku.
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10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za formę rozliczenia Wystawcy
z Urzędem Skarbowym i innymi instytucjami – sprzedaż na własną odpowiedzialność.
11. Wystawca ma obowiązek prowadzić działalność stoiskach w godzinach wyznaczonych
przez Organizatora. Uczestnik nie może zakończyć działalności stoiska przed
zakończeniem wydarzenia.
12. Wystawcy, którzy mają zamiar sprzedawać napoje alkoholowe (piwo) informujemy, że
mogą to być wyłącznie napoje w plastikowych kubkach lub w puszce. Zabrania się
sprzedaży alkoholu w szklanych butelkach. Należy również złożyć wniosek o stosowną
koncesję.
13. Po zakończeniu działalności stoiska Wystawca zobowiązany jest do posprzątania
odpadów w jego obrębie. Odpady muszą być wyrzucane wyłączenie do przeznaczonych
do tego pojemników.
14. Sposób zagospodarowania oraz użytkowania stoiska musi być zgodny
z obowiązującymi przepisami, w szczególności BHP i ppoż. Nie może stwarzać zagrożenia
dla osób lub mienia oraz nie może uniemożliwiać lub utrudniać użytkowania stanowisk
przez innych Wystawców, korzystania z wytyczonych przez Organizatora ciągów
komunikacyjnych, wykonywania obowiązków przez obsługę Dni Pieszyc.
15. Parkowanie na terenie Parku Miejskiego jest dozwolone wyłącznie w miejscach
wyznaczonych przez Organizatora i po uzyskaniu stosownej przepustki od Organizatora.
16. Organizator udostępnia miejsce w Parku Miejskim do ustawienia własnych stoisk przez
Wystawców (namioty, stoły, przedłużacze itp. Wystawcy zapewniają sobie we własnych
zakresie).
17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość produktów prezentowanych przez
wystawców.
18. Regulamin obowiązuje wszystkich Wystawców biorących udział w Dniach Pieszyc 2018.
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19. Osoby nie przestrzegające regulaminu lub rażąco naruszające regulamin zostaną
poproszone o opuszczenie imprezy.
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20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towarów przed, po
i w trakcie trwania Dni Pieszyc.
21. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, wandalizmem,
działaniem sił przyrody i innymi przyczynami losowymi.
22. Warunkiem uczestnictwa w Dniach Pieszyc jest dostarczenie osobiście, pocztą tradycyjną
bądź elektroniczną Karty Zgłoszenia do dnia 30 kwietnia 2018 r. na adres:
Urząd Miasta i Gminy Pieszyce
Referat Promocji Gminy Pieszyce
ul. Mickiewicza 10
58-250 Pieszyce
Z dopiskiem na kopercie: Dni Pieszyc 2018
e-mail: promocja@pieszyce.pl
tel.: 74 836 72 47
23. Organizator zastrzega sobie prawo do uzupełniania niniejszego Regulaminu i do
wydawania dodatkowych komunikatów oraz do jego ostatecznej interpretacji.
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