
 
REGULAMIN IMPREZY 

Bolesławieckie Święto Ceramiki  2017 
 

Impreza odbywa się: 
16- 20 sierpnia 2017 

 
Miejsce imprezy: 

centrum miasta Bolesławiec (Rynek) 
 

Organizator: 
Bolesławiecki Ośrodek Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki, pl. Piłsudskiego 1c 59-700 
Bolesławiec. 

 
1. Uczestnikiem  - Wystawcą Imprezy zostaje każda firma, która przejdzie pozytywnie weryfikację 

komisji złożonej z przedstawicieli Organizatorów tj. Bolesławieckiego Bractwa Ceramicznego i 
Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego Centrum Ceramiki.  

2. Zgłoszenia Uczestników – Wystawców przyjmowane są do dnia 30 czerwca 2017r. Weryfikacja 
Uczestników  - Wystawców nastąpi do dnia 7 lipca 2017r. Wpłaty należy dokonywać po 
otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do udziału w Imprezie (Termin wpłat do 7 sierpnia 
2017r).  

3. Organizator ma prawo do zmniejszenia powierzchni wystawowej Uczestnika – Wystawcy  po 
wcześniejszym poinformowaniu go i odpowiednim zmniejszeniu opłaty za stoisko. 

4. Uczestnicy - Wystawcy Imprezy: 
- zobowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych norm prawa,  
- muszą spełniać wymogi P.POŻ.  i BHP, 
- zobowiązują się do przestrzegania porządku i czystości wokół miejsca  swojej ekspozycji, 
- ponoszą  pełną odpowiedzialność z tytułu i w zakresie świadczonych usług,  
- zobowiązują się do wykonywania poleceń służb porządkowych.        

5. Uczestnicy – Wystawcy mają obowiązek  posiadania wszelkich zezwoleń wymaganych przepisami 
prawa w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. 

6. Każdy Uczestnik – Wystawca Bolesławieckiego Święta Ceramiki  zobowiązuje się do pokrycia 
strat finansowych wynikających z nieprzestrzegania punktu 3 i 4 niniejszego regulaminu. 

7.  Uczestnicy – Wystawcy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za uszkodzenia powstałe na 
skutek działań trwale uszkadzających wynajmowany pawilon handlowy. Organizator nie 
zapewnia wyposażenia stoiska w stoły i krzesła. 

8. Organizatorzy w porze nocnej zapewniają dozór obszaru imprezy, natomiast zabezpieczenie 
mienia, Uczestnik – Wystawca  zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie. 

9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zdrowie i mienie Uczestników –   
Wystawców. 

10. Każdy Uczestnik - Wystawca przyjmuje do wiadomości, że na terenie imprezy obowiązuje 
bezwzględny zakaz parkowania (istnieje możliwość otrzymania przepustki na czas określony).   
W przypadku niedostosowania się do czasu określonego w przepustce, Organizator ma prawo do 
odholowania pojazdu na koszt właściciela samochodu. 

11. Osoby przebywające na terenie imprezy w czasie trwania imprezy obowiązane są zachowywać 
się w sposób, który nie zagraża bezpieczeństwu innych uczestników. 

12. Zabrania się wnoszenia na teren imprezy niebezpiecznych przedmiotów (narzędzi) oraz 
materiałów wybuchowych. 

13. Każdy Uczestnik – Wystawca biorący udział w imprezie ma obowiązek zapoznać się z 
Regulaminem i zobowiązany jest do jego przestrzegania.  

14. W przypadku niewywiązania się z zobowiązań wynikających z regulaminu Organizator ma prawo 
usunąć Uczestnika – Wystawcę z terenu imprezy i zaprzestać współpracy przy następnych 
działaniach.  

 

 


