PR.43.8.1.2019.MT

Kiermasz rękodzieła: Mieszkańcy – mieszkańcom w Domu Kultury Zacisze
REGULAMIN określający obowiązki Wystawców oraz Organizatora
1. Sprzedaż rękodzieła artystycznego przez osoby prywatne w trakcie Kiermaszu rękodzieła
Mieszkańcy – mieszkańcom 20 stycznia 2019 roku na terenie przy Domu Kultury Zacisze przy ul.
Blokowej 1 będzie odbywać się w godzinach 15.00-17.00 oraz 18.30-19.30.
2. Przez osoby prywatne, o których mowa w ust. 1, należy rozumieć osoby fizyczne, które nie
prowadzą działalności gospodarczej w zakresie określonym w ust. 1.
3. Organizatorem imprezy jest Dom Kultury Zacisze.
4. Celem Kiermaszu jest: promowanie rękodzieła artystycznego, umożliwienie twórcom
zaprezentowania swoich wyrobów, ich sprzedaży, kontaktu z potencjalnymi klientami, zaznajomienie
mieszkańców Zacisza i okolic z lokalnymi twórcami rękodzieła artystycznego, zawarcie nowych relacji
sąsiedzkich.
5. Warunkiem bycia Wystawcą na Kiermaszu rękodzieła Mieszkańcy – mieszkańcom jest:
 wysłanie zgłoszenia na adres e-mail: wspolpraca@zacisze.waw.pl lub zgłoszenie telefoniczne pod nr
22 679 84 69, 22 743 87 10 wew. 4. termin nadsyłania zgłoszeń mija 16 stycznia 2019 r.,
 zapoznanie się z regulaminem oraz podpisanie stosownego oświadczenia (zał. Nr 1),
 otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia oraz identyfikatora Wystawcy,
 osoba niepełnoletnia chcąca uczestniczyć w Kiermaszu rękodzieła: Mieszkańcy – mieszkańcom jako
Wystawca musi przedstawić Organizatorom pisemną zgodę rodziców lub opiekunów.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w Kiermaszu
rękodzieła: Mieszkańcy – mieszkańcom bez podania przyczyny.
7. Za stoisko nie będą pobierane opłaty od Wystawców.
8. Zasady uczestnictwa:
- Dom Kultury Zacisze będzie otwarty dla wystawców od godziny 14.00,
- po przybyciu do Domu Kultury Zacisze Wystawcy powinni zgłosić się do organizatora, który
wyznaczy im odpowiednie stoisko oraz przydzieli identyfikator Wystawcy,
- w trakcie Kiermaszu przewidziana jest przerwa w godzinach 17.00-18.30. W tym czasie obowiązuje
zakaz sprzedaży. W godzinach 17.00-18.30 w Domu Kultury Zacisze odbędzie się koncert Magdy
Umer. W czasie koncertu stoiska zostaną uprzątnięte i zamknięte dla kupujących, a sprzedaż
wznowiona będzie po koncercie (od 18.30 do 19.30).
- stoiska powinny być przygotowane do godz. 15.00 i nie powinny być opuszczone przez wystawców
wcześniej niż o godz. 19.30 (z przerwą w godzinach 17.00-18.30),
- każdy wystawca otrzymuje do dyspozycji krzesło oraz stół o wymiarach ok. 75 cm x 75 cm przykryty
materiałem, który służy jako powierzchnia wystawiennicza,
- każdy twórca indywidualnie rozlicza się z odpowiednimi urzędami i instytucjami z tytułu uzyskanych
przychodów,
- po zakończeniu działalności stoiska Wystawca zobowiązany jest do posprzątania odpadów w jego
obrębie. Odpady muszą być wyrzucane wyłącznie do przeznaczonych do tego pojemników.
9. Wyklucza się: handel zwierzętami, artykułami spożywczymi bez wymaganej zgody sanepidu,
alkoholem, towarami nielegalnymi, pochodzącymi z przestępstwa, służącymi do jego popełnienia lub
których posiadanie jest zabronione, niebezpiecznymi dla zdrowia i życia, żrącymi, o nieprzyjemnym
zapachu, niedopuszczonymi do handlu i ekspozycji na podstawie przepisów prawa lub bez uzyskania
stosownej koncesji.
10. Organizator ma prawo do wykluczenia ze stoiska artykułu, który według przedstawicieli
Organizatora jest niezgodny z charakterem Kiermaszu rękodzieła: Mieszkańcy – mieszkańcom.
11. Osoby obecne na terenie imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń przedstawicieli
Organizatora i służb porządkowych.

12. Zakaz wstępu na teren imprezy dotyczy:
- osób wnoszących środki odurzające, napoje alkoholowe, substancje psychotropowe, broń, wyroby
pirotechniczne lub wybuchowe, ewentualnie inne niebezpieczne przedmioty lub narzędzia,
- osób wnoszących przedmioty uniemożliwiające identyfikację np. kominiarki;
- osób zachowujących się agresywnie.
13. Za małoletnich odpowiedzialność ponoszą ich rodzice bądź opiekunowie.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wystawianych przedmiotów przed, po i
w trakcie trwania Kiermaszu rękodzieła: Mieszkańcy – mieszkańcom.
15. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, wandalizmem, działaniem sił
przyrody i na skutek innych przyczyn losowych.
16. W przypadku niestosowania się do regulaminu Organizator może zdecydować o wykluczeniu
Wystawcy z udziału w Kiermaszu rękodzieła: Mieszkańcy – mieszkańcom.
17. Kiermasz Rękodzieła odbywa się w ramach Miejsca Mieszkańców – Szklana Góra MAL oraz jest
bezpłatny, dlatego Organizator zezwala na robienie zdjęć i filmowanie stoisk w celach promocyjnych.
18. Odwołanie kiermaszu możliwe będzie w przypadku sytuacji losowych, na które organizator nie ma
wpływu (np. żałoba narodowa).
19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
20. Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygania spraw nieuregulowanych niniejszym
Regulaminem.
21. Regulamin jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
www.zacisze.waw.pl

