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REGULAMIN UCZESTNICTWA W IV FESTIWALU MIODU – MIODOBRANIE 2018 

Katowice  

DATA I MIEJSCE:  

03.10 –07.10.2018 r., płyta główna Rynku w Katowicach, woj. Śląskie 

WYSTAWCA: 

Osoba prawna, fizyczna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która złożyła pisemne zgłoszenie udziału w 

Festiwalu 

FESTIWAL: 

Plenerowa impreza targowo – wystawiennicza organizowana przez Jarmarki Śląskie Marek Kijak  

§ 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Przepisy niniejszego regulaminu obowiązują wszystkich Wystawców uczestniczących  w IV. Festiwalu Miodu – MIODOBRANIE 2018    

w dniach 03.10 – 07.10.2018 r. (zwanym dalej Festiwalem), organizowanym przez:  Jarmarki Śląskie Marek Kijak , NIP: 626-001-54-44 z 

siedzibą w Bytomiu, ul. Powstańców Warszawskich 16 (zwanym w dalszej części regulaminu Organizatorem).  

2. Wystawcy są zobowiązani do:  

2.1. przestrzegania niniejszego Regulaminu 

2.2. dostosowania się do zakresu tematycznego Festiwalu   

2.3. przestrzegania przepisów bhp i p.poż  

§2. 

ZAKRES TEMATYCZNY FESTIWALU 

1...Festiwal Miodu MIODOBRANIE 2018 to impreza o charakterze targowo-wystawienniczym odbywająca się w terminie  03 - 07.10.2018 r. 

na płycie głównej Rynku w Katowicach. Celem imprezy jest promowanie polskich produktów regionalnych , prezentacja mieszkańcom 

Katowic i Aglomeracji Śląskiej bogatej oferty handlowej producentów miodu z różnych regionów Polski oraz wszystkich produktów 
wytworzonych na bazie miodu, a także promowanie zdrowego żywienia.  Uzupełnieniem programu będą wydarzenia kulturalne: koncerty 

muzyczne, warsztaty , konkursy  i usługi gastronomiczne. Festiwal jest imprezą cykliczną, odbywającą się w październiku każdego roku. 

 
2. Organizator w ramach Festiwalu zapewnia: teren o określonym wymiarze i kształcie, ogólną ochronę Festiwalu , wywóz nieczystości wg 

określonych zasad, toalety, reklamę Festiwalu,  program artystyczny, koncerty i inne wydarzenia odbywające się na terenie Festiwalu . 

 
3. Wystawcą może być podmiot spełniający przynajmniej jeden z poniższych warunków: 

 

3.1. Pasieki oferujące wyroby własne - miody i inne produkty pszczele (np. pyłek, propolis, pierzga itp.). 
3.2  Producenci kosmetyków naturalnych na bazie miodu. 

3.3  Producenci świec z wosku pszczelego. 

3.4  Producenci, sklepy oraz gastronomia oferująca  alkohole na bazie miodu takie jak nalewki, piwa, miody pitne. 
3.5. Producenci , sklepy , hurtownie  oferujące  produkty spożywcze na bazie miodu, chleby, słodycze , pierniki, sękacze , ciasta. 

3.6. Mała gastronomia, obwoźna działalność żywieniowa łącząca funkcję produkcji i sprzedaży. 

3.6. Podmioty prowadzące działalność związaną z branżą pszczelarską ,niewymienione powyżej a wpisujące się w założenia Festiwalu                     
(np. sklepy, restauracje, hurtownie i inne ). 

 

4. W Festiwalu mogą uczestniczyć podmioty, których oferta obejmuje następujące towary i usługi: miody , świeczki z wosku pszczelego , 

kosmetyki na bazie miodu , alkohole na bazie miodu , artykuły spożywcze i przemysłowe wykonane na bazie miodu  , usługi promocyjne      

i reklamowe dla branży pszczelarskiej  , mała gastronomia. 

§3. 

ZASADY UCZESTNICTWA 

1. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA I ZAWARCIE UMOWY  

1.1. Zgłoszenia uczestnictwa w Festiwalu należy dokonać poprzez przesłanie na adres e-mail Organizatora (festiwal@jarmarkslaski.pl) 

zeskanowanego Formularza zgłoszeniowego, poprawnie wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wystawcy . 

1.2. Zgłoszenia uczestnictwa w Festiwalu  należy dokonać do dnia 18.09.2018 r. Zgłoszenia uczestnictwa dokonane po tym terminie będą 

rozpatrywane przez Organizatora w miarę dostępności stoisk wystawienniczo handlowych - powierzchni wystawienniczej. 

1.3. Przesłanie do Organizatora formularza Zgłoszenie Udziału jest jednoznaczne ze złożeniem oferty uczestnictwa w Festiwalu oraz akceptacją 

wszystkich postanowień opisanych w formularzu  i w niniejszym Regulaminie uczestnictwa.  



2 
 

1.4. Przesłanie Zgłoszenia Udziału nie oznacza potwierdzenia udziału w Festiwalu. Organizator zastrzega sobie prawo, przed podjęciem 

decyzji o zakwalifikowaniu do udziału w Festiwalu, żądania  uzupełnienia Zgłoszenia o brakujące elementy. W przypadku zakwalifikowania 

do udziału w Festiwalu Organizator prześle Wystawcy w terminie do 7 dni od otrzymania Zgłoszenia Potwierdzenie Udziału.         

Otrzymane przez Wystawcę Potwierdzenie Udziału oraz dokonanie przez niego  płatności określonej w Zgłoszeniu                                          

( lub płatności dla Zgłoszeń  przesłanych po 18.09.2018 r.) stanowią  warunki zawarcia Umowy uczestnictwa w Festiwalu.  

1.5. Lokalizację stoisk określa Organizator, uwzględniając w miarę możliwości życzenia zamawiającego. O możliwości wyboru numeru 

stoiska decyduje kolejność uiszczenia opłaty za udział w Festiwalu. 

1.6. Przekazanie stoiska wystawienniczo handlowego – powierzchni wystawienniczej nastąpi pod warunkiem uregulowania wymaganych 

należności, wynikających z zawartej umowy uczestnictwa oraz wpłaty kaucji w wysokości 300,00 PLN brutto. 

1.7. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia oferty uczestnictwa w Festiwalu bez podania przyczyny. 

1.8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany pierwotnie przydzielonej lokalizacji bądź powierzchni wystawienniczej ze względu na 

zaistnienie niezależnych od niego zdarzeń  (np. awaria techniczna, dewastacja, anomalia pogodowe i inne nieprzewidziane zdarzenia losowe).   

W takim przypadku nie przysługuje Wystawcy prawo do odszkodowania.  

1.9. Wszelkie zmiany zamówienia powierzchni i umowy uczestnictwa wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. WARUNKI PŁATNOŚCI 

2.1. Opłata za uczestnictwo w Festiwalu składa się z opłat wskazanych w Zgłoszeniu Udziału.  

2.2. Odpłatność za uczestnictwo w festiwalu Wystawca winien uiścić w ciągu 7 dni od  otrzymania Potwierdzenia Udziału                                      

i/lub  faktury proforma. W przypadku zgłoszenia po 18.09.2018 opłata za uczestnictwo płatna jest  w terminie określonym na fakturze. 

Rozliczenie końcowe za wykonane usługi nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Organizatora. 

2.3.  Wpłacona przez Wystawcę kaucja w wysokości 300 zł nie jest oprocentowana i zostaje zwrócona przez Organizatora w dniu zakończenia 

Festiwalu, lub w terminie do 14 dni po jego zakończeniu, pod warunkiem, że Wystawca zakończył swoją działalność podczas Festiwalu bez 

wyrządzenia szkód i bez naruszenia niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania kaucji w całości lub jej części w 

przypadku nie stosowania się przez Wystawcę do postanowień niniejszego Regulaminu oraz w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub 

zniszczeń  wyposażenia należącego do Organizatora.  

2.4. Płatności dokonane przed Potwierdzeniem Udziału Wystawcy przez Organizatora nie są równoznaczne z zawarciem umowy uczestnictwa 

i  z przyznaniem miejsca na Festiwalu. 

3. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W FESTIWALU 

3.1. Rezygnacja z uczestnictwa w Festiwalu  przez Wystawcę  może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej jednak Organizator zastrzega, że 

nie uznaje zwrotów poniesionych opłat przez Wystawcę. 

3.2. Wystawca, który podczas trwania Festiwalu  zrezygnował z udziału w Festiwalu  nie otrzymuje zwrotu opłat, a Organizator może na jego 

miejsce przyjąć nowego Wystawcę . 

4. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ ORGANIZATORA 

W okresie trwania Festiwalu Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez obowiązku zwrotu wpłaconych na podstawie 

zawartej umowy opłat i bez prawa do dochodzenia odszkodowania w przypadku niespełnienia przez Wystawcę warunków, o którym mowa w 

niniejszym regulaminie, a w szczególności: 

- sprzedaży produktów i towarów złej jakości, ze szczególnym uwzględnieniem przekroczenia ich terminów  przydatności do spożycia. 

- prezentowania i sprzedaży towarów niezgłoszonych w Karcie Zgłoszenia lub nieuzgodnionych w innej formie z  Organizatorem 

- naruszenia zakazu wystawiania towarów poza miejsca wyznaczone 

- naruszenia obowiązku utrzymania estetycznego wyglądu stoiska i zaplecza 

- naruszenia zakazu wjazdu i parkowania pojazdów zaopatrzeniowych na terenie Festiwalu oraz w miejscach  niedozwolonych  

- prowadzenia reklamy i akcji promocyjnych niezgodnych z ustaleniami z Organizatorem 

W przypadku odstąpienia od Umowy przez Organizatora Wystawca zobowiązany jest do natychmiastowej  likwidacji stoiska. 

5. USŁUGI DODATKOWE 

5.1. Zamówienia usług związanych z uczestnictwem w Festiwalu należy dokonać poprzez wypełnienie Zgłoszenia Udziału . Ceny i warunki 

oferowanych usług są wyszczególnione w Zgłoszeniu Udziału.  

5.2. Wystawca może za zgodą Organizatora i w wyznaczonym przez Organizatora miejscu nieodpłatnie umieścić własną reklamę poza 

stoiskiem w postaci rollup’ów i stand’ów. Brak zgody spowoduje usunięcie reklamy na koszt i ryzyko Wystawcy. 

              5.3. Organizator na podstawie Zgłoszenia Udziału  zamawia dla Wystawców  wymienione przyłącza .  Przyłącza elektryczne są wykonywane                                                                        
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                     wyłącznie przez osoby upoważnione przez Organizatora.  

§4. 

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI 

1. Stoisko wystawienniczo handlowe - miejsce pod działalność Wystawcy może zostać przekazane mu na podstawie protokołu, w którym 

określony zostanie rodzaj oraz  stan przydzielonego stoiska, przyjmowanej przestrzeni (wszelkie plamy na nawierzchni, inne uszkodzenia).  

Po zakończeniu działalności, Wystawca zobowiązany jest do zdania stoiska, zajmowanej przestrzeni na podstawie protokołu zdawczego.           

W przypadku ujawnienia uszkodzeń, stwierdzenia naruszenia stanu powierzchni, pozostawienia przez stoisko plam lub innych 

nieprawidłowości, Wystawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów usunięcia uszkodzeń wg rachunku wystawianego przez Organizatora.  

2. Wystawca zobowiązuje się do dokładnego zabezpieczenia powierzchni, na której rozstawione jest stoisko . 

3. Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia sprzedaży towarów, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu, które 

uzna za niebezpieczne lub które swą treścią lub wyglądem są sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego, moralnością publiczną. 

4. Niedopuszczalny jest obrót towarami lub usługami, których posiadanie i oferowanie jest zakazane bądź ograniczone z mocy prawa i 

obowiązujących przepisów oraz sprzedaż towarów i usług nieposiadających atestów PZH.  

5. Wystawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów dot. wprowadzenia do obrotu handlowego towarów odpowiednio 

oznakowanych, przestrzegania terminów przydatności do spożycia i trwałości towarów spożywczych przeznaczonych do sprzedaży.  

6. Wystawca oferujący produkty spożywcze zobowiązany jest do prowadzenia działalności zgodnie z ustawą o warunkach zdrowotnych 

żywności i żywienia (Dz.U. Z 2001r. Nr 63, poz. 634, z późn. zm.).  

7. Wystawca  oferujący napoje alkoholowe zobowiązany jest do przestrzegania Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz.U. 02.147.1231, z późn. zm.), a w szczególności do respektowania zakazu sprzedaży alkoholu niepełnoletnim i 

nietrzeźwym.  

8. Wszelkie kwestie natury formalno-prawnej związane ze sprzedażą produktów, tj. zezwolenia, koncesje, licencje, podatki i opłaty leżą 

wyłącznie po stronie Wystawcy. Wystawca zobowiązany jest posiadać wszelkie wymagane dokumenty uprawniające do prowadzenia 

działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wszelkimi ewentualnymi karami nałożonymi na 

Organizatora, a wynikającymi z nieprzestrzeganiem przepisów administracyjnych przez Wystawce zostanie obciążony Wystawca.    

             9. Wystawca zobowiązany jest do wskazania w Zgłoszeniu Udziału określonego rodzaju przyłącza energii elektrycznej . Wystawca dokonując  

              wyboru  przyłącza otrzymuje  określone gniazdo.  Rodzaj przyłącza definiuje maksymalny pobór energii na stoisko. Wyliczenie  zapotrzebowania na  

              energię powinno oprzeć się na podstawie tabliczek znamionowych planowanych urządzeń. Zmiana rodzaju przyłącza, w czasie trwania Festiwalu  

              będzie niemożliwa . W standardzie każde stoisko wyposażone jest  w gniazdo o max. mocy 1000 Wat . 

9.1. W przypadku zwiększonego poboru energii elektrycznej , przyłącze automatycznie się wyłączy i konieczne będzie wezwanie służb 

energetycznych. W przypadku interwencji służb energetycznych z winy Wystawcy koszty interwencji służb energetycznych zostaną 

przeniesione na Wystawcę. 

9.2. Wystawca zobowiązany jest do posiadania własnych , sprawnych rozdzielni i przewodów  w celu dalszego rozprowadzenia instalacji na 

stoisku. Zastosowane przez Wystawcę osprzętowanie i okablowanie winno posiadać aktualne atesty oraz posiadać badania ochronne 

potwierdzone przez firmy do tego uprawnione. Podłączane urządzenia zasilane elektrycznie powinny być w pełni sprawne.  

9.3. Wystawca jest zobowiązany udostępnić stoisko Organizatorowi lub wyznaczonym przez Organizatora służbom energetycznym w celu 

sprawdzenia prawidłowości zastosowanych przyłączeń energetycznych. W przypadku stwierdzenia przez służby energetyczne używania 

uszkodzonych, bądź z innego powodu nienadających się do użycia sprzętów lub okablowania należącego do Wystawcy . Wystawca jest 

zobowiązany  do natychmiastowego usunięcia usterki, wymiany sprzętu, wymiany okablowania. W przypadku niedostosowania się do 

powyższych postanowień stoisko Wystawcy zostanie czasowo zamknięte (do czasu usunięcia usterki). W przypadku nie dostosowania się 

Wystawcy do poleceń służb energetycznych umowa zostanie automatycznie rozwiązana bez możliwości dochodzenia zwrotu pieniędzy za 

udział w imprezie 

10. Energię elektryczną Organizator zapewnia nieodpłatnie. 

11. Organizator zapewnia podstawowe oświetlenie stoiska . Każde stoisko wyposażone jest w lampę energooszczędną.                                              

Dodatkowe oświetlenie wnętrza stoiska i ekspozycji towaru leży po stronie Wystawcy.  

§5 

PRZEPISY PORZĄDKOWE 

1. Wystawca jest zobowiązany do przestrzegania wydawanych przez Organizatora, Służbę  Informacyjną, Policję i Straż Miejską poleceń 

porządkowych. 

2. Terminy i godziny otwarcia Festiwalu dla odwiedzających:  

03.10, środa  , w godz. 10 – 18  
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04.10, czwartek  w godz. 10 – 18  

05.10, piątek, w godz. 10 – 18. 

06.10, sobota , w godz. 10 - 18  

07.10, niedziela , w godz. 10-16  

3. W godzinach otwarcia Festiwalu stoiska powinny być dostępne dla odwiedzających .  

4. Niedozwolone jest eksponowanie i prezentowanie na stoiskach oferty (towarów i usług) niezgodnej z zakresem tematycznym Festiwalu i 

niezgłoszonych w Karcie Zgłoszenia. Na żądanie Organizatora Wystawca powinien zaprzestać prezentacji takiej oferty pod rygorem 

rozwiązania umowy. 

5. Towary nie mogą:  

5.1. być wystawiane w sposób utrudniający poruszanie się odwiedzającym, 

6. Reklama i akcje promocyjne prowadzone poza wyznaczonym stoiskiem wymagają wcześniejszego uzgodnienia z Organizatorem.  

7. Wystawca zobowiązuje się uwidocznić na sprzedawanych towarach cenę sprzedaży.  

8. Wystawcy  są zobowiązani:  

8.1. przed rozpoczęciem Festiwalu - do usunięcia ze stoiska i okolicznego terenu opakowań i odpadów pozostałych po montażu i wyposażeniu 

stoiska, 

8.2. w czasie trwania Festiwalu - do utrzymywania estetycznego wyglądu stoiska, zaplecza oraz przestrzeni bezpośrednio przed stoiskiem 

zaadoptowanej na własne potrzeby za zgodą Organizatora, 

8.3. po zakończeniu Festiwalu - do przywrócenia zajmowanej powierzchni wystawienniczej do pierwotnego stanu. Odpady wygenerowane w 

związku z montażem i demontażem stoisk, a także w czasie trwania Festiwalu, należy wrzucić do rozmieszczonych na terenie Festiwalu 

pojemników z zastrzeżeniem zakazu wyrzucania odpadów niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska, 

9. Usunięcie towarów ze stoiska oraz demontaż stoiska przed zakończeniem Festiwalu są zabronione. Czynności te można rozpocząć dopiero 

po zamknięciu Festiwalu dla odwiedzających w ostatnim dniu Festiwalu  tj. po godz. 16.  

10. Podczas Festiwalu obowiązuje bezwzględny zakaz:  

10.1. używania ognia otwartego,  

10.2. używania urządzeń grzewczych bez nadzoru,  

10.3. prowadzenia działalności handlowej poza wyznaczonymi stanowiskami,  

10.4. pozostawiania śmieci, odpadów, nieczystości, itp.  

11. Zabronione jest wnoszenie na teren Festiwalu broni, amunicji i materiałów wybuchowych oraz przedmiotów, których używanie może 

zagrażać bezpieczeństwu osób przebywających na terenie Festiwalu.  

12. Podczas Festiwalu obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych na stoiskach.  

13. Organizator zastrzega sobie prawo do okresowego lub stałego zamknięcia stoiska Wystawcy w przypadku niespełnienia przez Wystawcę 

warunków, o których mowa w niniejszym regulaminie, w tym w szczególności w przypadku:  

13.1. prezentowania i sprzedaży towarów niezgłoszonych w Zgłoszeniu Udziału lub nieuzgodnionych z Organizatorem,  

13.2. nieutrzymywania estetycznego wyglądu stoiska i zaplecza,  

13.3. wystawiania towarów poza miejsce do tego wyznaczone,  

13.4.prowadzenia reklamy i akcji promocyjnych nieuzgodnionych z Organizatorem.  

14. Stałe zamknięcie stoiska w przypadkach, o których mowa w punkcie 13, jest traktowane jako sankcja za niewykonanie przez Wystawcę 

postanowień umowy uczestnictwa. W takim przypadku Wystawcy nie przysługuje zwrot wpłaconych należności z tytułu opłaty za 

uczestnictwo w Festiwalu. Wystawcy nie przysługuje również prawo do odszkodowania, gdyż zamknięcie stoiska stanowi sankcję za jego 

zawinione działanie.  

15. Zamknięcie stoiska przez Organizatora w przypadkach, o których mowa w § 5 pkt. 14  może być okresowe tj. do czasu wykonania polecenia 

porządkowego Organizatora, albo stałe tj. do czasu zakończenia Festiwalu.  

§6. 

PRZEPISY SANITARNE, BHP i P.POŻ 

1. Na terenie Festiwalu obowiązują ogólnie stosowane przepisy BHP i p. poż. 
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2. Każdy Wystawca zobowiązany jest wyposażyć swoje stoisko w gaśnicę proszkową o poj. 2 kg o symbolu ABC a punkty gastronomiczne 

zobowiązane są posiadać gaśnicę śniegową  o poj. 5 kg, oraz dodatkową gaśnicę pianową typu GWG - 2XAF (do palących się tłuszczy).  

3. Na terenie Festiwalu obowiązuje bezwzględny zakaz wylewania nieczystości płynnych, a w szczególności zużytego oleju gastronomicznego, 

do kanałów burzowych i na okoliczne trawniki pod rygorem obciążenia karą finansową i kosztami usunięcia szkód. Wszelkie płynne odpady, 

Wystawca zobowiązany jest zabezpieczyć i zabrać ze sobą.  

4. Wystawca na Festiwalu zobowiązany jest do utrzymywania estetycznego wyglądu stoiska i zaplecza. 

§7. 

ZASADY WJAZDU I ZAOPATRZENIA 

1. Wjazd na teren Festiwalu możliwy jest tylko na podstawie dokumentów (karty wjazdu) uzyskanych uprzednio w Biurze Organizacyjnym . 

2. Wjazd pojazdów  na płytę Rynku w Katowicach  o dmc powyżej 3,5 t. wymaga uzyskania specjalnego zezwolenia ze strony Miejskiego 

Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach. Wniosek taki należy złożyć do MZUiM  w Katowicach  na co najmniej  30 dni przed planowanym 

wjazdem .  

3. Na terenie Festiwalu obowiązuje bezwzględny zakaz parkowania pojazdów zaopatrzeniowych i osobowych.    

4. Wjazd na teren Festiwalu dla samochodów dozwolony jest wyłącznie w celu dokonania montażu i demontażu stoiska, zaopatrzenia – 

dostawy towaru poza godzinami otwarcia Festiwalu dla odwiedzających tj. czwartek  – niedziela  do godz. 10:00  i po godzinie  18:00. Dostawy 

żywności mogą być prowadzone częściej pod warunkiem uzyskania zgody Organizatora . 

5. Bezpłatny parking znajduje się  przy  al. Korfantego oraz przy NOSPR Wojciecha Kilara 1.  

§8. 

ZABEZPIECZENIE TERENU 

1. Teren Festiwalu jest zabezpieczany przez służby ochrony.  

2. Wystawca jest zobowiązany, zarówno w okresie trwania Festiwalu, jak i w okresach montażu  i demontażu stoiska, a w szczególności w 

przypadku tymczasowego zamknięcia stoiska, do zabezpieczenia na własny koszt i ryzyko towarów, sprzętu i urządzeń                                             

przed ewentualnymi szkodami lub ubytkami.  

§9. 

UBEZPIECZENIE 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za włamania, szkody, ubytki, kradzieże w mieniu Wystawców, spowodowane przez osoby trzecie 

albo wyłącznie z winy Wystawcy.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Wystawców spowodowane siłą wyższą, np. pożarem, eksplozją, uderzeniem 

pioruna, wichurą, zalaniem wodą oraz niezależną od Organizatora przerwą w dostawie prądu.  

3. Wystawcy powinni we własnym zakresie ubezpieczyć się z tytułu odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczyć swoje mienie znajdujące 

się na terenie Festiwalu (eksponaty, sprzęt i urządzenia na stoisku, elementy budowy i wyposażenia stoisk, mienie prywatne, pojazdy służbowe 

itp.), zarówno na okres trwania Festiwalu, jak i na okres montażu i demontażu.  

4. Wystawca ponosi odpowiedzialność finansową za spowodowanie szkód w mieniu Organizatora, Miasta Katowice (uszkodzenie, zniszczenie, 

ubytki).  Oceny szkód dokonuje Organizator w obecności przedstawiciela Wystawców, co zostanie potwierdzone w stosownym protokole.  

5. O wystąpieniu szkody Wystawca zobowiązany jest pisemnie powiadomić Organizatora niezwłocznie po jej stwierdzeniu.  

§10. 

REKLAMACJE 

1. Wszelkie reklamacje Wystawców wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej. 

2. Reklamacje Wystawców mogą być zgłaszane do ostatniego dnia trwania Festiwalu włącznie. 

3. Po upływie określonego powyżej terminu reklamacje nie będą uwzględnione. 

§11. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie, w przypadkach zaistnienia okoliczności od niego niezależnych zagrażających bezpieczeństwu (np. anomalia 

pogodowe, silne deszcze, wiatry i inne) prawo do odwołania, częściowego zamknięcia, skrócenia albo przełożenia terminu Festiwalu.                               

W takich przypadkach Wystawcy nie przysługuje prawo do odszkodowania lub zmniejszenia opłat za najem powierzchni wystawienniczej – 

stoiska. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo wejścia na stoisko  w obecności Wystawcy lub ochrony.  
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3. Wystawca powinien respektować obowiązujące przepisy prawa wspólnotowego Unii Europejskiej i przepisy prawa wewnętrznego 

Rzeczypospolitej Polskiej.  

4. Wszystkie odstępstwa od Regulaminu muszą być uzgodnione z Organizatorem i otrzymać jego zgodę. 

5. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Festiwalu przez Wystawców, będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd 

powszechny w Katowicach.  

6. Dla rozstrzygania ewentualnych sporów przyjmuje się jako obowiązujący tekst niniejszego Regulaminu.  

7. Prawem obowiązującym przy interpretacji postanowień Regulaminu jest prawo polskie.  

 

Regulamin obowiązuje od dnia 1.08.2018 r.  

Organizator IV Śląskiego Festiwalu Miodu – MIODOBRNIE 2018  

 

 Jarmarki Śląskie Marek Kijak  

ul. Powstańców Warszawskich 16  

41-902 Bytom 


