Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 11/2018 Dyrektora
Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej (w organizacji)
z dnia 22.03.2018 r.
REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW PLENEROWEJ IMPREZY ETNOGRAFICZNEJ
„ZIELONE ŚWIĄTKI”
W PODLASKIM MUZEUM KULTURY LUDOWEJ (W ORGANIZACJI)
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady organizacyjne imprezy Zielone Świątki, zwanej dalej „Imprezą”, organizowanej przez Podlaskie Muzeum
Kultury Ludowej (w organizacji), zwanym dalej „Muzeum”.
2. Impreza odbędzie się w dniu 20 maja 2018 r. w godzinach 12.00 – 18.00 na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej (w organizacji),
ul. Leśna 7, 16-010 Wasilków.

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
1. Wystawcy mogą dokonać zgłoszenia uczestnictwa:
a. Osobiście lub pocztą tradycyjną na adres: Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej (w organizacji), ul. Leśna 7, 16-010 Wasilków - z
dopiskiem Zielone Świątki,
b. Drogą elektroniczną na adres: etnografia@skansen.bialystok.pl,
c. Telefonicznie pod numerem: 730 538 400
2. Rozmieszczenie stoisk Wystawców należy do Muzeum.

WARUNKI UDZIAŁU
1. Warunkiem udziału w Imprezie jest wniesienie opłaty za wynajem powierzchni handlowej.
2. Wystawca uprawniony jest do prowadzenia działalności handlowej w czasie trwania Imprezy.
3. Wystawca zobowiązany jest posiadać wszelkie wymagane dokumenty uprawniające do prowadzenia działalności handlowej.
4. Wystawca sprzedający żywność zobowiązany jest do podpisania pisemnego oświadczenia, że sprzedawana przez niego żywność spełnia
wszystkie wymogi określone obowiązującymi przepisami prawa, została wyprodukowana, przechowywana i transportowana, a następnie
sprzedawana przy spełnieniu wszelkich zasad dobrej praktyki higienicznej. Wprowadzona przez niego do obrotu żywność nie zagraża
zdrowiu lub życiu człowieka, nie upłynął termin jej przydatności do spożycia. Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki jej
spożycia.
5. Muzeum zapewnia Wystawcom powierzchnię handlową. W gestii Wystawcy jest organizacja stoiska (namiot, stoły, inne urządzenia).
6. Muzeum posiada stragany do wynajęcia. Liczba straganów jest ograniczona. Pierwszeństwo przysługuje twórcom ludowym. W
pozostałych przypadkach decyduje kolejność zgłoszeń.
7. Muzeum, po uprzednim poinformowaniu przez Wystawcę, zapewni mu dostęp do energii elektrycznej według cennika Regulaminu.
8. Muzeum zapewnia dostęp do toalety z zimną i gorącą wodą w budynku szaletu na terenie Muzeum.
9. Wystawca jest zobligowany do utrzymania porządku wewnątrz stoiska oraz wokół niego w trakcie trwania Imprezy, jak i po jej
zakończeniu. Odpady i śmieci należy pozostawić w miejscu wyznaczonym do tego celu.
10. Muzeum ze swojej strony zapewnia promocję Imprezy w mediach, wyznaczoną powierzchnię handlową, wytyczenie ciągów
komunikacyjnych, ochronę terenu imprezy.
11. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za:
a. towary i materiały wystawione na stoisku,
b. wyniki finansowe sprzedaży prowadzonej w czasie Imprezy,
c. uszkodzenia na osobie lub mieniu Wystawcy przed, po i w trakcie trwania Imprezy powstałe wskutek działania lub zaniechania działania
osób, za które Muzeum nie ponosi odpowiedzialności,
d. za szkody spowodowane kradzieżą, przerwą w dostawie lub przepięciem prądu i innymi przyczynami losowymi lub spowodowane
działaniem osób trzecich,
e. wypadki losowe Wystawców zaistniałe podczas trwania Imprezy.

PŁATNOŚCI
1. Koszt wynajmu powierzchni handlowej dla jednego stanowiska wynosi 40 zł brutto, a dla jednego stanowiska z przyłączem energii
elektrycznej 80 zł brutto.
2. Twórcy ludowi nie ponoszą kosztów wynajęcia powierzchni handlowej.
2. Koszt wynajmu straganu wynosi 20 zł brutto.
3. Wystawcy prowadzący działalność gospodarczą dokonują wpłaty na rachunek bankowy Muzeum o numerze 73 1090 2587 0000 0001
3336 1550, w terminie do 18 maja, z dopiskiem Zielone Świątki oraz imię i nazwisko wystawcy lub nazwa firmy. Odbiór faktur nastąpi w
dniu Imprezy.
4. Wystawcy nieprowadzący działalności gospodarczej dokonują wpłaty w dniu Imprezy na podstawie paragonu fiskalnego.

PRZEPISY PORZĄDKOWE
1. Osoby obecne na Imprezie mają obowiązek podporządkować się zarządzeniom Organizatora, służb porządkowych, Policji, służb
ratunkowych i Straży Pożarnej.
2. Osoby obecne na Imprezie zobowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych uczestników.
3. Obecnym na Imprezie zabrania się wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów oraz materiałów wybuchowych i środków pirotechnicznych,
napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.
4. W trakcie Imprezy obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia.

