
     

                                       

Regulamin dla stoisk handlowych*

- VIII Arena Festiwal 1. Dzień Wolności Jastrowie  

1) Organizatorami VIII Areny Festiwal w Jastrowiu są: Urząd Gminy i Miasta Jastrowia, Ośrodek Kultury
    w Jastrowiu.
2) Strefa handlowa znajduje się na wydzielonym przez organizatora terenie Festiwalu.
3) Teren Festiwalu będzie całkowicie ogrodzony oraz objęty ochroną przez 24 h na dobę.
4) Osoby obsługujące stoiska handlowe otrzymują przepustki, upoważniające do przebywania na terenie Festiwalu
    w godzinach nocnych - do pobrania w Sztabie.
5) W godzinach nocnych, kiedy teren Festiwalu będzie zamknięty, pracownicy ochrony będą sprawdzać 
przepustki osób poruszających się po w/w terenie – ma to na celu zapobieganie kradzieży oraz niszczeniu mienia.
6) Rezerwacji stanowisk handlowych (dotyczy tylko i wyłącznie stoisk z asortymentem militarnym  - TYLKO 

odzież militarna i pamiątki militarne) należy dokonywać poprzez wypełnienie oraz wysłanie pocztą 
elektroniczną formularza oraz  dokonanie opłaty na konto Ośrodka Kultury w Jastrowiu (podane niżej). 

Kontakt dla pozostałych stoisk handlowych:

Firma Twister Tomasz Wawrowski

76-200 Słupsk, Strzelinko 14, tel. 606 912 800.

7) Po przybyciu na miejsce imprezy, przed rozłożeniem stoiska handlowego wymagana jest rejestracja w sztabie   
    Festiwalu (należy mieć przy sobie wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz dowód wniesienia opłaty)
8) Nie ma możliwości wybierania numeru stoiska. Kolejne miejsca przyznawane będą wg kolejności wpłaty.
9) Wszelkie prace, związane z przygotowaniem stoiska do otwarcia powinny zostać ukończone w pierwszym dniu 
    imprezy do godziny 16.00 (pierwszy dzień Festiwalu).
10) Opłata dla wystawców stoisk militarnych wynosi 250 zł brutto za jedno stanowisko o wymiarach 3x3
    należy dokonywać na poniżej wskazane dane:
OŚRODEK  KULTURY W JASTROWIU
64-915 JASTROWIE
UL. POZNAŃSKA 50
Nr konta: 64 8935 0009 0000 0521 2000 0020
wpłata z dopiskiem: VIII ARENA FESTIWAL W JASTROWIU 2019
STOISKO MILITARNE, [imię i nazwisko wystawcy / nazwa firmy] 

11) Rezygnacja z rezerwacji stoiska handlowego wcześniej opłaconej można dokonać na 7 dni przed imprezą.    
   Zwrot może wystąpić na podstawie pisemnej rezygnacji z rezerwacji. Koszt rezerwacji 50zł. Wpłata na konto  
   wyżej wymienione.
12) Rezygnacji z rezerwacji stoiska wcześniej opłaconego na mniej niż 7 dni przed imprezą można dokonać tylko 
   za zgodą Organizatora.
13) Osoby obsługujące stoiska handlowe zobowiązane są do utrzymania czystości w obrębie zajmowanego terenu.
14) Na terenie Festiwalu obowiązuje całkowity zakaz handlu materiałami pirotechnicznymi, urządzeniami i 

   aparaturą odurzającą, przedmiotami ostrymi i szpiczastymi, alkoholem (bez posiadania zezwolenia) oraz  

   wszelkimi towarami zakazanymi prawnie. Za szkody spowodowane sprzedażą  w/w towarów całkowitą 

   odpowiedzialność ponosi ich sprzedawca. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do natychmiastowego 

   usunięcia z terenu imprezy wystawcy, który złamie ten punkt regulaminu.
15) Organizatorzy Festiwalu nie biorą odpowiedzialności za skutki kradzieży oraz zniszczenia mienia.
16) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nie przyjęcia zgłoszenia stoiska bez podania przyczyny.
17) Wystawcy nie przestrzegający zasad zawartych w niniejszym dokumencie będą usuwani z trenu Festiwalu bez 
   zwrotu wpłaty za udział.


