Regulamin Kiermaszu Rękodzieła "Mikołajkowe Klimaty"
§1
1. Kiermasz Rękodzieła zwany dalej Kiermaszem jest imprezą wystawienniczą
dla osób zajmujących się rękodzielnictwem z terenu gminy Dywity i okolic.
Kiermasz odbędzie się dn. 9 grudnia 2017r. w godz. 10:00-17:00 w siedzibie
organizatora.
2. Organizatorem Kiermaszu jest Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach,
ul. Olsztyńska 28, 11-001 Dywity.
3. Uczestnikami Kiermaszu są osoby zajmujące się rękodzielnictwem, które w
określonym terminie, tj. do dnia 5 grudnia 2017r. włącznie zgłosiły się do
wzięcia udziału w Kiermaszu, otrzymały akceptację organizatora i wniosły
opłatę za stoisko.
§2
1. Celem Kiermaszu jest promowanie produktów lokalnych, podtrzymywanie
oraz upowszechnianie tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych wśród lokalnej
społeczności, propagowanie i ukazanie dorobku artystycznego stowarzyszeń
oraz twórczości osób zajmujących się rękodziełem.
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§3
1. Warunkiem uczestnictwa w Kiermaszu jest wypełnienie i wysłanie do
organizatora Karty Zgłoszenia wraz z załączeniem zdjęć wystawianych prac na
adres mailowy: gokdywity@wp.pl lub przynosząc osobiście do Gminnego
Ośrodka Kultury do dnia 24.11.2017 r. w godzinach 8:00-16:00.
2. Organizator w dn. 27.11.2017r. dokona wyboru zgłoszonych stoisk i
poinformuje o tym wystawców.
3. Wystawcy którzy otrzymali akceptację zobowiązani są do dnia 5.12.2017r.
dokonania opłaty za stoisko w wysokości 20zł na konto Gminnego Ośrodka
Kultury.
Numer konta bankowego: 79 8857 0002 3001 0006 3991 0001
Warmiński Bank Spółdzielczy
w tytule przelewu: Mikołajkowe Klimaty, imię i nazwisko wystawcy
4. W przypadku nie dokonania opłaty stoisko zostaje przekazane kolejnemu
wystawcy o czym zostanie poinformowany.
Z powodu ograniczonej liczby miejsc liczy się kolejność zgłoszeń.
§4
Wszelką odpowiedzialność za dystrybuowane produkty podczas Kiermaszu
ponosi Uczestnik Kiermaszu.
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§5
1. Organizator Kiermaszu zapewnia każdemu zgłoszonemu Uczestnikowi stoisko
wystawiennicze jednocześnie zobowiązując go do utrzymywania porządku na
stoisku oraz wokół niego. Ponadto zabrania się udostępniania stoiska osobom
trzecim.
2. Każdy wystawca ma możliwość wystawienia się /zareklamowania/ sprzedaży
swoich prac na powierzchni ok.: 80 x 80cm (powierzchnia stołu i/lub stojaka),
lub po wcześniejszym ustaleniu z Organizatorem powierzchni zwiekszonej.
3. Elementy niezbędne do ekspozycji swoich prac, jak: stół (1 szt.), krzesła (2
szt.) zapewnia Organizator, jednak jeśli na potrzeby ekspozycji Uczestnik
potrzebuje innych elementów wystawienniczych musi je sobie zapewnić we
własnym zakresie. Przydział stoiska nie podlega negocjacji.
4. Montaż stoiska jest możliwy tylko w dniu 9 grudnia 2017 r. od godz. 8.00.
5. Każdy Uczestnik ma obowiązek uprzątnąć swoje stoisko wystawiennicze po
zakończonym Kiermaszu, 9 grudnia 2017 r. do godz. 18.00
§6
Uczestnikom Kiermaszu zabrania się prowadzenia działalności na terenie
Kiermaszu, która naruszałaby dobre obyczaje i uczucia religijne innych osób.
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§7
Uczestnicy Kiermaszu są zobowiązani do przestrzegania postanowień zawartych
w niniejszym Regulaminie.
§8
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wystawiane przedmioty. Ponadto
nie ponosi odpowiedzialności za ich uszkodzenia, kradzież oraz za wypadki osób
mające miejsce w czasie trwania Kiermaszu.
§9
Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygania spraw nieuregulowanych
niniejszym Regulaminem.
§10
Regulamin jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie
internetowej www.gokdywity.eu.
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