REGULAMIN WYSTAWCÓW FESTIWALU KULTURY I TRADYCJI
GARWOLINA 2019
1. Organizatorem Festiwalu Kultury i Tradycji Garwolina jest Centrum Sportu
i Kultury w Garwolinie, ul. Żwirki i Wigury 16, 08-400 Garwolin, NIP 826 17
63936 (zwane dalej: Organizatorem)
2. Festiwal Kultury i Tradycji Garwolina (zwany dalej: Festiwalem) odbędzie
się 19 maja 2019 roku na ulicy Senatorskiej w Garwolinie w godzinach
15:00-19:00.
3. Organizator zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu trwania Festiwalu, w
przypadku dużego zainteresowania publiczności.
4. W Festiwalu mogą wziąć udział wystawcy (rękodzielnicy, kolekcjonerzy)
chcący zaprezentować swoje zbiory/działalność.
5. Organizator dopuszcza możliwość prowadzenia przez wystawców
sprzedaży oferowanych przez siebie produktów.
6. Aby wziąć udział w Festiwalu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy
dostępny na stronie www.csik.garwolin.pl oraz odesłać go na adres:
promocja@csik.garwolin.pl w terminie do 6 maja 2019 r.
7. Liczba miejsc jest ograniczona. Nie decyduje kolejność zgłoszeń.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia, jeśli uzna,
że prowadzona działalność nie wpisuje się w charakter Festiwalu, w
przypadku błędów w wypełnieniu formularza lub w przypadku zbyt dużej
liczby zgłoszeń.
9. Pierwszeństwo w przyjmowaniu zgłoszeń mają wystawcy, którzy przy
swoich stoiskach zaoferują przeprowadzenie miniwarsztatów –np. pokazu
tworzenia danego produktu z możliwością wzięcia w nim udziału przez
odwiedzających.
10.
O zakwalifikowaniu się na Festiwal wystawcy zostaną
poinformowani mailowo do 8 maja.
11.
Organizator zapewnia wystawcom jedynie miejsce dla stoiska.
Wystawca jest zobowiązany do ustawienia swojego stoiska w miejscu
wyznaczonym przez organizatora.
12.
Wystawca jest zobowiązany do zapewnienia sobie we własnym
zakresie wyposażenia stoiska (np. stoły, krzesła, namiot).
13.
Wystawcy będą mieli możliwość wjazdu samochodem na teren
wydarzenia i rozstawienia swojego stoiska w dniu Festiwalu w godzinach
11:00-13:30. Po godzinie 13:30 wszystkie samochody muszą opuścić
teren Festiwalu.
14.
Wystawcy są zobowiązani do obecności na Festiwalu od początku
do końca jego trwania. Nie ma możliwości późniejszego rozstawiania
stoiska lub wcześniejszego zamknięcia.
15.
Wystawcy są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu
i poleceń Organizatora oraz służb porządkowych.
16.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
17.
Ostateczna interpretacja zapisów regulaminu należy do
Organizatora.

