REGULAMIN dla Wystawców
stanowiący załącznik do formularza zgłoszeniowego.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
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Świąteczne Targi Rzeczy Wyjątkowych są imprezą cykliczną, odbywającą
się w okresie przedświątecznym o charakterze wystawienniczym dla
twórców wyrobów użytkowych i artystycznych, naturalnych produktów
spożywczych, przedmiotów sztuki, rękodzielników lub innych
podmiotów zwanych dalej Wystawcami.
Organizatorem Świątecznych Targów Rzeczy Wyjątkowych jest
Stowarzyszenie PODGORZE.PL, ul. Rynek Podgórski 9, 30-518 Kraków
(zwany dalej, „Organizatorem").
Świąteczne Targi Rzeczy Wyjątkowych odbędą się w weekend 12 i 13
grudnia 2020 roku w Krakowie, na Rynku Podgórskim.
Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkich
uczestników Targów.
Wszyscy uczestnicy Targów zobowiązani są także przestrzegać
przepisów porządkowych obowiązujących w miejscu odbywania się
Targów.

Wydarzenia organizowane są przy uwzględnieniu powszechnie
obowiązujących w dniu Wydarzeń przepisów prawa, w tym także
zaleceń i wytycznych instytucji państwowych w zakresie
przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID.
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MIEJSCE I CZAS TRWANIA TARGÓW

Świąteczne Targi Rzeczy Wyjątkowych odbędą się 12 i 13 grudnia 2020
roku w Krakowie, na Rynku Podgórskim.
Działalność handlowa i gastronomiczna w trakcie Świątecznych Targów
Rzeczy Wyjątkowych odbywać się będzie w godz. Od 11ºº do 20ºº na
Rynku Podgórskim w Krakowie.
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WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa w Świątecznych Targów Rzeczy Wyjątkowych
jest:
a. zapoznanie się z Regulaminem Targów i akceptacja jego postanowień

wypełnienie przez Wystawcę formularza zgłoszeniowego
c. pozytywne rozpatrzenie przez Organizatora nadesłanego zgłoszenia.
Zgłoszenia należy przesłać w terminie do dnia 30 września 2020 roku.
Liczba miejsc handlowych i gastronomicznych na terenie Targów jest
ograniczona.
Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia
uczestnictwa w Targach bez podania przyczyny.
Organizator do dnia 15 października 2020 roku dokona wyboru
uczestników, którym udostępnione zostaną miejsca handlowe
i gastronomiczne. Wybrani uczestnicy zostaną o tym poinformowani.
W przypadku rezygnacji z udziału w Targach Wystawca jest zobowiązany
do niezwłocznego poinformowania Organizatora.
Uczestnik Targów zobowiązany jest dostawienia się na miejscu imprezy 12
i 13 grudnia 2020 roku do godz. 10:30.
Uczestnik ma prawo prowadzić działalność stoiska w godzinach 11ºº-20ºº.
Ewentualne zmiany dotyczące godzin prowadzenia stoiska muszą być
ustalone z Organizatorem i wprowadzane wyłącznie za jego zgodą.
Uczestnik Targów przygotowuje stoisko w miejscu wyznaczonym przez
Organizatora.
Organizator zapewnia Wystawcy następujące elementy wyposażenia:
namiot, stół i krzesło, resztę Wystawcy zapewniają sobie we własnym
zakresie.
Wyznaczone przez Organizatora miejsce targowe przeznaczone jest
wyłącznie dla Wystawcy. Wystawca nie może oddawać powierzchni
gruntu do używania osobom trzecim. Uczestnik jest za nie
odpowiedzialny i zobowiązany do dbania o czystość oraz ochrony przed
uszkodzeniami. Po zakończeniu działalności stoiska Uczestnik
zobowiązany jest do posprzątania odpadów w jego obrębie.
Dokładną lokalizację i granice miejsca targowego wskazuje przedstawiciel
Organizatora – koordynator Targów, zgodnie z opracowanym
schematem lokalizacji, który zostanie przesłany drogą mailową na 3 dni
przed planowaną imprezą.
Rodzaj oraz rozmiary miejsca targowego przyznanego uczestnikowi przez
Organizatora nie podlegają zamianie, a ich przydział wynika z zaistniałej
sytuacji logistyczno–organizacyjnej. Organizator wyznacza miejsce dla
uczestnika kierując się dbałością o jakość imprezy oraz zadowolenie
i bezpieczeństwo uczestników, współorganizatorów oraz osób
odwiedzających Targi.
Uczestnik ma obowiązek stosować się do wytycznych Organizatora
dotyczących estetyki stoiska.
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Osoby obsługujące punkty żywnościowe oraz stoiska, na których
prowadzi się sprzedaż lub dystrybucję artykułów spożywczych muszą
bezwzględnie posiadać ważną książeczkę badań dla celów sanitarnoepidemiologicznych.
16. Osoby odpowiedzialne za stoiska, na których prowadzi się sprzedaż lub
dystrybucję artykułów alkoholowych winny posiadać aktualne zezwolenie
na sprzedaż alkoholu uzyskaną w UrzędzieMiasta Wydział Spraw
Administracyjnych, przy Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków
17. Pokazy i warsztaty organizowane przy stoiskach stanowią indywidualną
formę promocji uczestnika, którą uczestnik organizuje we własnym
zakresie i na własny koszt. W uzasadnionych przypadkach Organizator
zastrzega sobie prawo ingerencji w ich formę.
18. Organizator ma prawo do wyłączenia ze sprzedaży na stoisku towaru,
który według Organizatora jest niezgodny z charakterem Targów.
19. Uczestnik wystawia na stoisku artykuły, które zostały wymienione
w formularzu zgłoszeniowym.
20. Osoby niebędące uczestnikami Świątecznych Targów, a wystawiające
swoje produkty na terenie Targów będą usuwane z miejsca Targów przez
pracownika ochrony.
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Organizator nie pokrywa uczestnikom kosztów dojazdu na miejsce
Targów, ani żadnych innych kosztów, które poniósł uczestnik
w związku z udziałem w Targach.
22. Na terenie imprezy niedopuszczalny jest obrót towarami lub
usługami, których posiadanie i oferowanie jest niezgodne z prawem,
zakazane, bądź ograniczone na mocy obowiązujących przepisów
prawa, jak też nieposiadających wymaganych atestów PZH.
23. Zdjęcia wykonywane przez Organizatora podczas trwania targów
będą wykorzystywane przy akcjach promocyjnych, na co Wystawca
i jego personel wyraża zgodę.
24. Uczestnikiem Wydarzenia może być tylko osoba zdrowa tj. u której
nie stwierdzono objawów COVID oraz która w sposób świadomy nie
miała kontaktu z osobą zarażoną COVID lub która w okresie nie
krótszym niż 2–tygodnie przebywała na obszarze ognisk COVID.
25. W ramach imprezy wystawcy zobowiązani są do stosowania
środków ochrony osobistej związanej z zakrywaniem ust i nosa np.
maseczek czy chust, oraz korzystania ze środków dezynfekujących.
26. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian ustawienia czy
oznakowania ustawionych przez organizatora.
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IV. UBEZPIECZENIA
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Artykuły handlowe, reklamowe, urządzenia wystawowe i techniczne
uczestnik ubezpiecza we własnym zakresie.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towarów
przed, po i w trakcie trwania Targów.
Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą,
wandalizmem, działaniem sił przyrody.
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W przypadku niestosowania się do Regulaminu Organizator może
zdecydować o wykluczeniu uczestnika z Targów.
Ewentualne uwagi uczestnika powinny być niezwłocznie zgłaszane
w formie pisemnej lub ustnej koordynatorowi Targów.
Reklamacje złożone po zakończeniu Targów nie będą uwzględniane.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany treści niniejszego
Regulaminu, a także odwołania imprezy w przypadku zmiany
przepisów powszechnie obowiązujących lub zaleceń i wytycznych
instytucji państwowych związanych z procedurą zapobiegania
rozprzestrzeniania się COVID.
Przypadki nieuwzględnione w Regulaminie będą rozstrzygane na
podstawie Kodeksu Cywilnego i innych właściwych przepisów
obowiązującego prawa.
Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznacznie
z akceptacją powyższego regulaminu.
Zaakceptowanie i podpisanie niniejszego Regulaminu jest
warunkiem uczestnictwa w Świątecznych Targach Rzeczy
Wyjątkowych.
Egzekwowanie ww. Regulaminu powierza się Organizatorowi oraz
Policji i pracownikom ochrony.

