ŚWIĄTECZNY TARG OPLOTKI
REGULAMIN

§1
1. Świąteczny Targ Oplotki, zwany dalej Targiem, jest imprezą wystawienniczą dla osób
zajmujących się rękodziełem.
2. Targ odbywać się będzie w dniach 08 – 09 grudnia 2018 roku w godzinach od 10.00 do
19.00 w Poznaniu przy ul. Zwierzyniecka 30, lokal U18.
3. Organizatorem Targu, zwanym dalej Organizatorem. jest Stowarzyszenie Oplotki z siedzibą
Poznaniu przy ul. Średniej 12/6, 60-11 Poznań, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego –
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VII KRS pod nr 741951
(NIP 7822828533 ).
4. Uczestnikami Targu, zwanymi dalej Uczestnikami, są osoby zajmujące się rękodziełem.
§2
Celem Targu jest promowanie twórczości rękodzielniczej, pokazanie dorobku artystycznego i
rzemieślniczego osób zajmujących się rękodziełem.
§3
1. Warunkiem uczestnictwa w Targu jest zgłoszenie udziału poprzez przesłanie drogą mailową
na adres: martakaszuba84@gmail.com w terminie do 30.11.2018 r. podpisanej Karty
Uczestnictwa, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz uiszczenie opłaty
za udostępnienie przestrzeni wystawienniczej w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych).
Opłata jest stała bez względu na faktyczny udział i czas prezentowania swoich wyrobów na
Targu przez Uczestnika.
2. Uczestnik jest zobowiązany w Karcie Uczestnictwa zadeklarować faktyczny czas
korzystania z udostępnionej mu w ramach opłaty przestrzeni wystawienniczej. Numer konta
Organizatora, na który należy uiścić opłatę, o której mowa w ust. 1 jest umieszczony na
Karcie Uczestnictwa.
3. Zgłoszenia uczestników po terminie wskazanym w ust. 1 będą rozpatrywane wyłącznie w
miarę posiadania wolnej przestrzeni wystawienniczej.
§4
1. Organizator Targu zapewnia każdemu zgłoszonemu Uczestnikowi przestrzeń
wystawienniczą jednocześnie zobowiązując go do zachowania porządku i bezpieczeństwa
na terenie Targu i w jego bezpośrednim sąsiedztwie.
2. Organizator udostępni Uczestnikowi przestrzeń wystawienniczą w dniu 7. grudnia w
godzinach od 16:00 do 20:00 w celu organizacji udostępnionej przestrzeni wystawienniczej,
w tym montażu własnego stanowiska wystawienniczego, umieszczenia reklam itp., oraz w
dniu 9. grudnia w godzinach od 19:00 do 20:00 w celu demontażu własnego stanowiska
wystawienniczego, w tym zabrania wszystkich rzeczy wniesionych na teren udostępnionej
przestrzeni wystawienniczej oraz jej uprzątnięcia. W celu usprawnienia organizacji Targu,
Uczestnik zobowiązany jest telefonicznie uprzedzić Organizatora o planowanych godzinach
montażu i demontażu stoiska.
3. W razie nieopróżnienia i nieuprzątnięcia przestrzeni wystawienniczej w terminie
wskazanym ust. 2, Organizator zastrzega prawo usunięcia rzeczy pozostawionych na jego
terenie na koszt i ryzyko Uczestnika.

4. Organizator zastrzega, iż demontaż stoiska nie jest możliwy w czasie otwarcia Targu dla
Zwiedzających, tj. w dniach i godzinach wskazanych w § 1 ust. 2.
5. Organizator NIE zapewnia stoiska wystawienniczego tj. stołu, krzeseł, plansz i innych, i
jednocześnie zastrzega, że wielkość stoiska nie może przekraczać 1,5 m2.
6. Projekt stoiska wystawienniczego i zagospodarowania przestrzeni wystawienniczej musi
być zaakceptowany przez Organizatora.
7. O lokalizacji udostępnianej Uczestnikowi przestrzeni wystawienniczej decyduje
Organizator, uwzględniając warunki lokalizacyjne i, w miarę możliwości, oczekiwania i
potrzeby Uczestnika.
8. Organizator zastrzega, że na jednym stanowisku wystawienniczym mogą być prezentowane
wyroby jednego Uczestnika (rękodzielnika).
§5
Uczestnicy Targu są zobowiązani do przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym
Regulaminie.
§6
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wystawiane rękodzieło. Uczestnik
zobowiązuje się, że wystawiane w ramach Targu rękodzieła nie będą naruszać praw osób
trzecich. Organizator zastrzega sobie prawo żądania zaprzestania prezentacji wyrobów, co
do których istnieje podejrzenie, że naruszają one prawa osób trzecich lub są niezgodne z
zakresem tematycznym Targu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wniesione na teren Targu, w tym ich
uszkodzenie, kradzież oraz za wszelkie wypadki mające miejsce z czasie trwania Targu.
3. Odpowiednie zabezpieczenie rzeczy pozostawionych przez Uczestnika w czasie i na terenie
Targu leży po stronie Uczestnika.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Uczestnika powodowane siłą
wyższą, np. pożarem, eksplozją, uderzeniem pioruna, wichurą, zalaniem, przerwą w
dostawie wody czy prądu.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie podczas Targu praw innych
podmiotów, w tym innych Uczestników i Zwiedzających, z tytułu naruszenia uzyskanej
ochrony prawnej wzoru użytkowego, przemysłowego, oznaczenia geograficznego, znaku
towarowego czy praw autorskich lub praw wynikających z umów licencyjnych, cesji, knowhow, itp.. Wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Uczestnik.
6.
7. Jakiekolwiek utrwalanie przebiegu Targów, w tym wykonywanie zdjęć czy filmów jest
możliwe wyłącznie do użytku prywatnego Uczestnika. Jakiekolwiek inne wykorzystanie
zdjęć czy filmów wymaga zgody Organizatora Targu i osób, których wizerunek został
utrwalony na zdjęciu czy nagraniu.
8. Organizator zastrzega możliwość usunięcia z terenu Targu rzeczy wniesionych przez
Uczestnika, jeśli mogą one stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa lub komfortu
pozostałych Uczestników i Zwiedzających lub dla reputacji i wizerunku Organizatora.
9. Organizator zastrzega możliwość wykluczenia z Targu Uczestnika, bez prawa żądania
zwrotu opłaty, o której mowa w § 3 ust. 1, o ile nie zastosuje się on do wskazówek i
wytycznych Organizatora dotyczących zasad uczestnictwa w Targu, bezpieczeństwa i
komfortu pozostałych Uczestników i Zwiedzających oraz w sytuacjach mających wpływ na
reputację i wizerunek Organizatora.

§7
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rozliczanie sprzedaży, tj. wystawianie rachunków,
używanie kasy fiskalnej przez Uczestnika, itp.
§8
Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygania spraw nieuregulowanych niniejszym
Regulaminem.
§9
Regulamin do wglądu na stronie internetowej oplotki.pl

