
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, w ramach osi IV LEADER, 

działanie 4.3.1 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania. 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 

I Festiwal Smaków Liczyrzepy 2012 

ul. Obrońców Pokoju 4b 

Karpacz 

 

KARTA WYSTAWCY 

15.08.2012r. 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU / UMOWA 

 

 

Imię i nazwisko/nazwa firmy: ................................................................................................................  

Adres: .....................................................................................................................................................  

Telefon oraz e-mail: ...............................................................................................................................  

Osoba do kontaktu:  ...............................................................................................................................  

Specjalność/rodzaj produktu: .................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

Ilość osób: ..............................................................................................................................................  

Nr konta bankowego:  ...........................................................................................................................  

 

Stoisko: 

organizatora* własne(podać wymiary)* 

 

 

 

*Zaznaczyć właściwe stawiając znak X 

 

Obowiązkowa opłata rejestracyjna 100 zł 

Zwrot opłaty rejestracyjnej po realizacji 

umowy:  

na konto bankowe * osobiście* 

  

*Zaznaczyć właściwe stawiając znak X 

 
Oświadczamy, że zaznajomiliśmy się z regulaminem wystawcy podczas I Festiwalu Smaków Liczyrzepy 2012 i 

akceptujemy go w całości. Opłata rejestracyjna płatna najpóźniej dnia 10.08.2012r. 

Nadesłanie niniejszego zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy o uczestnictwie w festiwalu. 

 

 ...................................   .................................................  
 Data Pieczęć Podpis 
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REGULAMIN WYSTAWCY 

 

I. Postanowienie ogólne 

1. Przepisy niniejszego regulaminu dotyczą uczestnictwa w I Festiwalu Smaków Liczyrzepy 

2012 w Karpaczu przy ul. Obrońców Pokoju 4b zwanym dalej festiwalem organizowanym 

przez Dwór Liczyrzepy i Lokalną Grupę Działania Partnerstwo Ducha Gór. 

2. Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa – umowy uczestnictwa w 

festiwalu. 

Warunki uczestnictwa określają łącznie: 

 Zgłoszenie udziału – umowa, 

 Regulamin, 

 Kodeks cywilny. 

II. Zasady uczestnictwa 

1. W festiwalu mogą wziąć udział wystawcy prezentujący ofertę zgodną z zakresem 

tematycznym imprezy, pochodzący z obszaru powiatu jeleniogórskiego i powiatu Miasto 

Jelenia Góra. 

2. Warunkiem uczestnictwa w festiwalu jest przesłanie wypełnionej karty wystawcy do dnia 

10.08.2012r. na adres: 

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór  

ul. Wojska Polskiego 40 

58-500 Jelenia Góra, 

na adres e-mail: sekretariat@duchgor.org lub faxem 75 644 21 65 

3. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 10.08.2012r.. Po tym terminie zgłoszenia będą 

przyjmowane po uprzednim uzgodnieniu z organizatorem. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia imprezy bądź jej odwołania w 

przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od organizatora. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez obowiązku zwrotu 

poniesionych opłat przez Wystawcę w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu, a w 

szczególności gdy Wystawca: 

mailto:sekretariat@duchgor.org


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, w ramach osi IV LEADER, 

działanie 4.3.1 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania. 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 

 nie dokonał stosownej opłaty w określonym regulaminem terminie, 

 prowadzi sprzedaż niezgodną z umową 

 nie posiada wymaganych zezwoleń do handlu posiadanym przez siebie 

asortymentem 

6. Organizator w terminie do 13.08.2012r. potwierdzi zamówienie stoiska organizatora i 

możliwość wystawienia się na własnym stoisku 

7. Ilość stoisk organizatora do wynajęcia ograniczona. 

8. Istnieje możliwość prezentacji wyrobów na własnym stoisku. 

9. Każdy wystawca ponosi odpowiedzialność za wystawiany asortyment 

III. Warunki płatności 

1. Wraz ze zgłoszeniem udziału wystawca jest zobowiązany uiścić opłatę rejestracyjną w 

wysokości 100 zł najpóźniej do dnia 10.08.2012r.  

2. Wpłaty mogą być dokonywane wyłącznie na konto DNB Nord 

66 1370 1301 0000 1701 5118 5200 lub bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania 

Partnerstwo Ducha Gór. 

3. Opłata rejestracyjna zostanie zwrócona wystawcy po realizacji umowy w ciągu 14 dni 

licząc od daty zakończenia Festiwalu Smaków Liczyrzepy 2012 na konto bankowe podane 

w karcie wystawcy lub osobiście w biurze Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Ducha 

Gór. 

4. Rezygnacja z uczestnictwa w festiwalu może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej jednak 

organizator zastrzega, że nie uznaje zwrotów wniesionych opłat rejestracyjnych przez 

Wystawcę. 

5. Wystawca, który zrezygnował z udziału w Kiermaszu w trakcie jego trwania nie otrzyma 

zwrotu opłaty rejestracyjnej. 

IV. Ekspozycja 

1. Godziny ekspozycji asortymentów: 15.08.2012 w godzinach 12:00 – 19:00 

2. Montaż stoisk własnych następuje w dniu 15.08.2012 w godzinach 08:00-11:30 

3. Przekazanie stoisk organizatora nastąpi w dniu 15.08.2012r. w godzinach 10:00-11:30 

4. Wystawca zobowiązany jest przygotować wystrój stoiska w dniu 15.08.2012 najpóźniej do 
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godziny 11:30. 

5. Na stoisku może być wystawiony wyłącznie asortyment określony w karcie wystawcy 

6. Wystawcy zobowiązani są do pozostania na stoiskach do czasu zakończenia festiwalu w dniu 

15.08.2012r., tj. do godziny 19:00 

7. Demontaż stoisk przez wystawców następuje w dniu 15.08.2012 po godzinie 19:00 

V. Obowiązki organizatora  

Organizator zobowiązuje się: 

1. zarezerwować stoisko organizatora (w przypadku wcześniejszego potwierdzenia) 

2. zarezerwować miejsce na stoiska własne wystawców (w przypadku wcześniejszego 

potwierdzenia) 

VI. Obowiązki wystawcy 

1. Wystawca jest zobowiązany do przebywania na stoisku w godzinach trwania festiwalu 

2. Wystawca ma prawo reklamowania swoich towarów wyłącznie na własnym stoisku 

VII. Ubezpieczenie i ochrona 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób i uszkodzenia eksponatów przed, po 

i w trakcie trwania festiwalu 

2. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane działaniem siły wyższej. 

3. Wystawca zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia organizatorowi powstałej szkody. 

VIII. Roszczenia i reklamacje 

1. Wszystkie reklamacje uczestnik powinien zgłaszać pisemnie w czasie trwania festiwalu. Po 

upływie tego terminu prawo do zgłaszania roszczeń wygasa. 

2. Wystawca pokrywa wszelkie szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania stoiska 

organizatora. 

IX. Uwagi końcowe 

1. Wystawcy biorący udział w Festiwalu są zobowiązani do przestrzegania zasad zawartych w 

regulaminie pod rygorem wykluczenia z festiwalu. 

 

 


