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REGULAM IN UCZESTN ICTWA W WYSTAW IE PODCZS DOŻYNEK
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZK I EGO W RADOMSKU

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin stanowi integralną część Zgłoszenia. Przepisy Regulaminu
obowiązują wszystkich wystawców na Dożynkach Województwa Łódzkiego w Radomsku,
zwanej dalej Wystawą. Wystawa jest integralną częścią imprezy niemasowej Dożynki
Wojewódzkie w Radomsku, której organizatorami są: Województwo Łódzkie, Łódzki Dom
Kultury w partnerstwie z Powiatem Radomszczańskim oraz Miastem Radomsko.

1.2. Wystawa ma charakter otwarty dla wszystkich, pod warunkami zapisanymi w niniejszym
regulaminie.

1.3. Niniejszy regulamin zapewnia równe traktowanie przez Organizatora ewentualnych
wystawców w procesie rekrutacji i zgłoszeń na Wystawę.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W WYSTAWIE

Warunkiem koniecznym udziału w Wystawie jest złożenie w terminie do 1 sierpnia 2022
roku u Organizatora – tj. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego,
Departamencie Promocji (e-mailem katarzyna.kilian@lodzkie.pl lub promocja@lodzkie.pl) –
pisemnego Zgłoszenia, czytelnie wypełnionego i podpisanego przez osoby upoważnione
prawnie do reprezentowania.

3. LOKALIZACJA I ZABUDOWA STOISKA

3.1. Lokalizację stoiska wskazuje Organizator.

3.2. Dla wystawców zapewniamy miejsce wystawiennicze oraz dostęp do wody.

3.3. Koła Gospodyń Wiejskich mają możliwość skorzystania nieodpłatnie z prezentacji swojej
oferty w namiocie wystawienniczym, który zostanie postawiony na wyznaczonej powierzchni.

 Namiot – o wymiarach 6m front x 3m, w tym 2 odrębne stoiska, każde wyposażone
w 1 ladę ekspozycyjną i 2 krzesła. Odległości między namiotami – 3 m.b.

 Namiot – o wymiarach 3m x 3m, w tym 1 stoisko wyposażone w 1 ladę ekspozycyjną
i 2 krzesła.

 Liczba namiotów wystawienniczych dla KGW jest ograniczona. O przydziale stoisk
wystawienniczych decyduje kolejność zgłoszeń.

 Zabudowy stoiska dokonuje we własnym zakresie Wystawca, a Organizator
dostarczy namioty oraz podłączy energię elektryczną.

4. ORGANIZACJA IMPREZY I PRZEPISY PORZĄDKOWE

4.1. Wystawa jest jednodniowa i trwa w dniu 21 sierpnia 2022 roku od godz. 1200 do godz.
2000 na terenie Ul. Armii Krajowej wzdłuż Parku Solidarności w Radomsku.

4.2. Stoisko powinno być gotowe najpóźniej na godzinę 1200.

4.3. Wystawca jest zobowiązany przestrzegać na stoisku wszelkich przepisów handlowych,
sanitarnych, weterynaryjnych, przeciwpożarowych, policyjnych i wewnętrznych zarządzeń
Organizatora.

4.4. Lokalizacja stoiska wystawcy wynika z warunków organizacyjno-technicznych. Jedynym
dysponentem powierzchni wystawienniczej jest Organizator Wystawy. Organizator zastrzega
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sobie prawo zmiany lokalizacji stoiska, jeżeli względy organizacyjne i projektowo-techniczne
uniemożliwiają realizację życzeń wystawcy.

4.5. Wielkość i ilość stoisk zgodna ze zgłoszeniami.

4.6. W godzinach otwarcia Wystawy obowiązuje zakaz ruchu samochodowego
na terenie Wystawy.

5. BEZPIECZEŃSTWO – UBEZPIECZENIE

5.1. Na terenie Wystawy obowiązuje bezwzględny zakaz:

- korzystania z uszkodzonej lub prowizorycznej instalacji elektrycznej;

- pozostawiania bez dozoru włączonych do sieci urządzeń elektrycznych;

- wnoszenia na teren Wystawy substancji chemicznych, pożarowo niebezpiecznych,
łatwopalnych;

- zastawiania dojść i dojazdów do urządzeń przeciwpożarowych oraz tarasowania przejść
i wyjść ewakuacyjnych;

- umieszczania na stoisku eksponatów niebezpiecznych dla uczestników Wystawy
i publiczności. Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia wystawienia eksponatów,
które uzna za niebezpieczne.

5.2. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki osób, uszkodzenia lub
utratę eksponatów, inne szkody w mieniu wystawcy znajdującym się na terenie Wystawy
w trakcie trwania Wystawy, jak również podczas montażu i demontażu stoiska.

5.3. Organizator nie ubezpiecza i nie ponosi odpowiedzialności za mienie wystawcy w czasie
trwania Wystawy, podczas przygotowania do Wystawy: montażu, demontażu, likwidacji
stoiska oraz zaleca ubezpieczenie mienia we własnym zakresie, jak również wykupienie
ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej.

5.4. Uczestnik zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia organizatorowi zaistniałej
szkody. Zgłoszenie szkody musi być sporządzone w formie pisemnej oraz zgłoszone policji.

6 ZABEZPIECZENIE TERENU

Teren Wystawy jako całość jest chroniony w porze nocnej od dnia poprzedzającego
Wystawę do godz. 9.00 następnego dnia przez firmę ochroniarską.

7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Wszelkie reklamacje i roszczenia wynikające z udziału w Wystawie powinny być
zgłaszane w formie pisemnej w terminie do 3 dni po zakończeniu Wystawy.

7.2. Uczestnik może prowadzić sprzedaż towarów oraz świadczyć usługi z wyłączeniem
stoisk w strefie Funduszy Europejskich.

7.3. Podnajem lub nieodpłatne udostępnienie wynajmowanej powierzchni jest zabronione.

7.4. Z chwilą złożenia przez uczestnika Zgłoszenia następuje przyjęcie niniejszego
regulaminu.


