REGULAMIN
Festiwalu ZDROWIA I COOLTURY W LĄDKU-ZDROJU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część karty zgłoszenia uczestnictwa-umowy.
2. Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują uczestników festiwalu ZDROWIA i COOLTURY,
zwanego dalej Festiwalem, organizowanego w Lądku-Zdroju, w dniach 16-17 czerwca 2018
roku,
3. przez Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju z siedzibą: Pl. Staromłyński 5, 57-540
Lądek-Zdrój, reprezentowaną przez Dyrektora - Pawła Pawlika, zwane dalej Organizatorem.
4. Festiwal odbywa się w wyznaczonej przez Organizatora przestrzeni wystawienniczej - w
Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju, w obiektach hotelowych i kawiarnianych
współpracujących z Organizatorem oraz w przestrzeni plenerowej miasta Lądek-Zdrój.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany przestrzeni i obiektów wystawienniczych.
5. Organizator jest uprawniony do dysponowania przestrzenią wystawienniczą w zakresie
niezbędnym do należytego wykonania postanowień umowy z wystawcami.

II. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
1. Organizator wysyła zainteresowanym podmiotom karty zgłoszenia uczestnictwa jako
zaproszenie do udziału w festiwalu w charakterze Wystawców.
2. W festiwalu mogą uczestniczyć Wystawcy - podmioty, związane z zakresem tematycznym
festiwalu.
3. Wystawca zgłasza uczestnictwo, wysyłając wypełnioną kartę zgłoszenia uczestnictwa drogą
mailową (skan), a następnie przesyłając oryginał drogą pocztową, lub składając w siedzibie
Organizatora. Plan stoisk i podział na strefy tematyczne festiwalu, Organizator udostępni w
terminie 7 dni od planowanego terminu festiwalu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji przydzielonej powierzchni
wystawienniczej ze względów projektowo-technicznych i organizacyjnych. W takich
przypadkach Wystawcy nie przysługuje prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.
5. Organizator ma prawo nie przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny. W takim przypadku
Organizator niezwłocznie zwróci ewentualne wpłaty dokonane na jego konto.
6. Wystawca ma obowiązek zgłoszenia wszystkich produktów i usług, które będą
reklamowane na jego stoisku Organizatorowi.
7. Po wysłaniu wypełnionej karty zgłoszenia uczestnictwa Wystawca wnosi na konto
Organizatora opłatę.
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8. Zgłoszenie uczestnictwa jest ważne po otrzymaniu przez Organizatora wypełnionej karty
zgłoszenia oraz wpłynięciu opłaty.
9. Organizator poinformuje każdego uczestnika o przyjęciu zgłoszenia uczestnictwa, wysyłając
potwierdzenie drogą mailową.
10. Wysłanie potwierdzenia zgłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy na
zorganizowanie przestrzeni wystawienniczej.
11. Organizator wystawi Wystawcy fakturę VAT za opłatę uczestnictwa do 7 dni od wpłynięcia
opłaty na konto.
12. Opłata pokrywa koszty związane z przygotowaniem przestrzeni wystawienniczej, kosztami
eksploatacyjnymi oraz opieką nad Wystawcą.
13. Rezerwacja więcej niż jednego stoiska przez Wystawcę wymaga wypełnienia i wysłania
odpowiedniej ilości kart zgłoszenia uczestnictwa i wniesienia opłat za każde stoisko.
14. Organizator przydziela powierzchnię wystawienniczą w miarę możliwości zgodnie z
życzeniem Wystawcy.
15. Wysokość opłaty za wynajem powierzchni ekspozycyjnych podana jest w karcie zgłoszenia
uczestnictwa.
16. Zgłoszenie uczestnictwa po terminie wskazanym przez Organizatora będzie rozpatrywane
w przypadku posiadania wolnej przestrzeni wystawienniczej.

III. REALIZACJA UMOWY
1. Ekspozycja będzie realizowana w dniu 16 i 17 czerwca 2018 r. w godz. 10:00-18:00.
2. Wydanie przez Organizatora przestrzeni wystawienniczej nastąpi nie wcześniej niż w dniu

16.06.2018 r. o godz. 8:00, a zwrot przez Wystawcę przestrzeni wystawienniczej nastąpi
najpóźniej w dniu 17.06.2018 r. do godz. 20:00.
3. Montaż ekspozycji zostanie zrealizowany przez Wystawcę w dniu 16.06.2018 r., od chwili
przejęcia przestrzeni wystawienniczej do godz. 10:00.
4. Demontaż ekspozycji zostanie wykonany przez Wystawcę w dniu 16 i 17.06.2018 r. nie
wcześniej niż od godz. 18:00 i nie później niż do godz. 20:00.

IV. ODWOŁANIE UCZESTNICTWA
1. Wystawca zgłaszający uczestnictwo przy pomocy karty zgłoszenia uczestnictwa, może
odwołać swoje uczestnictwo. Odwołanie uczestnictwa wymaga formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
2. Podmioty, które odwołają swoje uczestnictwo do 14 dni przed datą festiwalu, otrzymają
zwrot wpłaconej opłaty rezerwacyjnej.
2

3. Odwołanie uczestnictwa w terminie krótszym niż 14 dni przed planowaną datą festiwalu,
zwalnia Organizatora z obowiązku zwrotu wpłaconej przez Wystawcę opłaty rezerwacyjnej.
4. Nie stawienie się Wystawcy na festiwalu bez odwołania uczestnictwa we wskazanym
terminie, skutkuje obciążeniem wystawcy opłatą za udostępnioną przestrzeń
wystawienniczą zgodnie z kartą zgłoszenia uczestnictwa.

V. REKLAMA
1. Wystawca w ramach wniesionych opłat ma możliwość umieszczenia swoich materiałów
reklamowych na terenie festiwalu, w miejscach wskazanych przez Organizatora. Za
materiały reklamowe uważa się tablice i banery reklamowe, ulotki, których treść jest
związana z tematyką festiwalu. Tablice i banery reklamowe muszą być umieszczone w
obrębie stoiska i nie mogą wykraczać poza linie ciągów komunikacyjnych.
2. W przypadku ekspozycji banerów reklamowych wymagających montażu, montaż leży po
stronie Wystawcy.
3. Mocowanie reklamy do ścian obiektów wystawienniczych nie jest dozwolone. W przypadku
uszkodzenia elementów przestrzeni wystawienniczej Wystawca ponosi pełną
odpowiedzialność finansową w stosunku do właściciela uszkodzonej rzeczy.

VI. UBEZPIECZENIE
1. Organizator i Wystawca zobowiązują się do utrzymania przestrzeni wystawienniczej w
stanie zapewniającym jej prawidłową eksploatację.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe z przyczyn losowych awarie i braki w
dostawie mediów: awarie wywołane siłą wyższą np. pożarem, eksplozją, zjawiskami
atmosferycznymi, katastrofy naturalne, uszkodzenie przez osoby trzecie, nad którymi
Organizator nie mógł mieć kontroli, awarie spowodowane z winy Wystawcy, awarii
występujące u dostawców mediów, wady ukryte przestrzeni wystawienniczej, o których
Organizator nie wiedział w chwili oddawania przestrzeni wystawienniczej.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stoisko Wystawcy oraz pozostawione na nim
rzeczy.
4. Zaleca się Wystawcom ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wynikającej z udziału
w festiwalu oraz ubezpieczenie prezentowanych eksponatów.
5. Organizator nie zapewnia ochrony miejsc wystawienniczych na noc z 16/17.06.2018 r.
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VII. PRZEPISY PORZĄDKOWE
1. Wystawcy zobowiązani są do nadzorowania swoich stoik oraz do nie opuszczania i nie
demontowania ich przed zakończeniem festiwalu.
2. Fotografowanie i filmowanie stoisk i produktów w celach promocyjnych nie wymaga
uzyskania pisemnej zgody Organizatora.
3. Dozwolone jest korzystanie ze sprzętu audiowizualnego na stoisku w celu prezentowania
materiałów reklamowych w zakresie nie powodującym zakłócenia pracy innych
uczestników festiwalu.
4. W przypadku publicznego odtwarzania utworów muzycznych lub plików video Wystawca
jest zobowiązany do uzyskania we własnym zakresie zgody właściwych organizacji
zajmujących się zarządzaniem prawami autorskimi twórców.
5. Uczestnik festiwalu zobowiązany jest do przestrzegania wydawanych przez Organizatora
poleceń porządkowych.

VIII. FAKTURY I PŁATNOŚCI
1. Faktura VAT za opłatę uczestnictwa zostanie wystawiona w terminie do 7 dni o daty
wpłynięcia opłaty rezerwacyjnej na konto Organizatora.
2. Wpłat należy dokonywać na konto Organizatora:
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie oddział Lądek-Zdrój,
Nr konta: 62 9588 0004 3900 3001 2000 0010
Z dopiskiem: stoisko – festiwal zdrowia 2018.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie, w przypadkach zaistnienia okoliczności od niego niezależnych,
prawo do odwołania, częściowego zamknięcia, skrócenia albo przełożenia terminu
festiwalu. W takich przypadkach Wystawcy nie przysługuje prawo do odszkodowania lub
zwrotu wniesionych opłat.
2. W sprawach nieuregulowanych umową i regulaminem mają zastosowanie w szczególności
przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Zmiana umowy, regulaminu, jak również szczegółowych uzgodnień związanych z
przestrzenią wystawienniczą wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Organizator i Wystawca postanawiają o zachowaniu w poufności wszelkich uzgodnień,
szczególności tych zawartych w umowie - karcie zgłoszenia uczestnictwa.
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