REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Regulamin określa zasady organizacyjne imprezy Jarmark bożonarodzeniowy organizowany na
terenie Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.
 Termin: 16 grudnia 2018 r.
 Dla zwiedzających impreza czynna od godz. 10.00 do godz. 16.00.
Dla wystawców impreza czynna od godz. 7.00 do godz. 18.00
(7.00 – 9.30 montaż stoiska, 16.00 – 18.00 demontaż stoiska)
WARUNKI UDZIAŁU











Uczestnik zamierzający wziąć udział w imprezie zobowiązany jest przesłać organizatorowi
prawidłowo wypełnioną KARTĘ UCZESTNIKA IMPREZY w terminie do 12 grudnia
2018 r.
Miejsca w pomieszczeniach przydzielane są wg. kolejności zgłoszeń.
Sposób zagospodarowania oraz użytkowania stanowiska musi być zgodny z obowiązującymi
przepisami, w szczególności BHP i ppoż. i nie może stwarzać zagrożenia dla osób lub mienia
oraz nie może uniemożliwiać lub utrudniać: użytkowania stanowisk przez innych
Uczestników, korzystania z wytyczonych przez Organizatora ciągów komunikacyjnych,
wykonywania obowiązków przez obsługę Muzeum.
Po zakończeniu imprezy należy usunąć ze swojego stanowiska wszelkie nieczystości oraz
śmieci. Zabrania się kopania dołów i zasypywania w nich śmieci lub wylewania nieczystości
na trawę.
Zabrania się jeżdżenia samochodami po chodnikach.
Na terenie Muzeum obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione i przedmioty
pozostawione przez Uczestnika na stanowisku.
Parkowanie na terenie Muzeum dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez
Organizatora.
Warunkiem wjazdu na teren Muzeum jest:
oficjalne zakwalifikowanie i umieszczenie na liście przygotowanej na podstawie zgłoszeń
nazwiska lub nazwy firmy uczestniczącej w imprezie oraz okazanie dowodu wpłaty (dotyczy
wystawców komercyjnych).
PŁATNOŚCI

Muzeum nie pobiera opłat za stoisko od:
 członków Stowarzyszenia Twórców Ludowych – w celu potwierdzenia członkostwa należy
przedstawić kopię certyfikatu przynależności załączoną do Karty Uczestnika Imprezy
 rzemieślników – przedstawicieli tzw. ginących zawodów
 osób pracujących na rzecz świetlic, kółek zainteresowań, pracowni różnego typu. Wymagana
jest kopia potwierdzająca taką współpracę z instytucjami, załączona do Karty Uczestnika
Imprezy.
Pozostali uczestnicy Jarmarku bożonarodzeniowego niespełniający ww. warunków zobowiązani
są do uiszczenia opłaty za stanowiska w wysokości 75 zł (cena za 1 stoisko do 2 mb pod
zadaszeniem: Pawilon 14 i Pawilon 8) lub 50 zł (cena za 1 stoisko, miejsce bez zadaszenia).
Należną kwotę można wpłacać:
 na konto: 61 1500 1621 1216 2001 1107 0000 – tytułem: opłata za stoisko Jarmark
bożonarodzeniowy
 w kasie muzealnej codziennie (oprócz poniedziałków) w godzinach od 9.00 do 15.00
 w dniu imprezy w kasie biletowej (budynek portierni) od godziny 6.30
Faktury VAT za stoiska będą wystawiane po uprzednim zgłoszeniu w Dziale Księgowości
(tel. 61-810 76 29, wew. 36).

