
Regulamin

Dni Miodu

25-26 lipca 2020 r.

I. Postanowienia ogólne

1. Wystawca  biorący  udział  w Dniach  miodu oraz  Miejski  Dom Kultury  w  Barcinie  zwany  dalej
Organizatorem zobowiązują się do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu.

2. Warunki  uczestnictwa  w  Dniach  miodu  określają  łącznie:  regulamin  Dni  miodu,  formularz
zgłoszenia i kodeks cywilny.

II. Warunki uczestnictwa w Dniach miodu

1. Warunkiem uczestnictwa w wystawie jest:
 dostarczenie  Organizatorowi  w  terminie  do  19.06.2020  r.  formalnego  zgłoszenia

uczestnictwa  w  Dniach miodu   na   formularzu   zgłoszeniowym   z   pieczątką   firmy i
podpisanego przez osoby upoważnione do zawierania umów

2. Wystawca  zgłasza  swój  przyjazd  na  Dni  miodu  pracownikom  Miejskiego  Domu  Kultury
przebywającym na terenie wystawowym, gdzie uzyskuje informacje o miejscu ekspozycji.

III. Sprawy Organizacyjne

1. Dni miodu odbywają się na terenie parku Wolności w Barcinie.
2. Godziny otwarcia imprezy: 25 lipca 12.00-20.00, 26 lipca 11.00-19.00
3. Wystawca jest zobowiązany przygotować swoje stoisko wystawowe, najpóźniej do 25 lipca
         2019 r. do godz. 12oo i zlikwidować je 26 lipca do godz. 19oo.  
4. Nie dopuszcza się likwidacji stoisk podczas trwania Dni miodu.
5. Wystawcy odpowiedzialni są za swoje wystawy w dniach 25-26 lipca 2020 r w czasie trwania
imprezy.

IV. Odwołanie udziału w Miodowym Lecie

Wystawca ma prawo wycofać swój udział w targach wg zasad:
1. Odwołanie jest wyłącznie na piśmie w terminie najpóźniej 10 dni przed Dniami miodu.
2. Odwołanie  w  terminie  krótszym  niż  7  dni  przed  Dniami  miodu powoduje  utratę  możliwości

udziału w imprezie w latach następnych.
3. W  przypadku  odstąpienia  od  udziału  w  Dniach  miodu  bez  pisemnego  powiadomienia

Organizatora  w  podanych  terminach  Wystawca  zostanie  obciążony  całkowitymi  kosztami
wynikającymi z zawartej umowy zgłoszenia.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Dni miodu w przypadkach i  okolicznościach
niezależnych  od  Organizatora,  bez  prawa do  odszkodowania  z  pełnym zwrotem dokonanych
przedpłat.

V. Bezpieczeństwo, porządek, ochrona

1. Każdy  wystawca  jest  odpowiedzialny  za  bezpieczeństwo  maszyn,  urządzeń  oraz  konstrukcji
znajdującej  się  na  stoisku, jak i na pokazach oraz za przestrzeganie obowiązujących przepisów
bhp i p.poż. 



2. Z  uwagi  na  bezpieczeństwo  uczestników  Dni  miodu  zabrania  się  parkowania  pojazdów
mechanicznych,  maszyn  i  urządzeń  rolniczych  w  wewnętrznych  ciągach  komunikacyjnych
Wystawy. Parkowanie może być tylko na wyznaczonych parkingach lub na stoisku Wystawcy.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za mienie pozostawione na parkingach.
4. W  godzinach  trwania  Dni  miodu  nadzór  i  ochrona  mienia  na  stoisku  należy  do  obowiązku

Wystawcy.
5. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  materialnej  za  szkody  wystawcy  wyrządzone  przez

osoby trzecie lub inne zdarzenia losowe (pożar, uderzenie pioruna, wichura, wyłączenie prądu). 
6. Uczestnicy Dni miodu powinni we własnym zakresie ubezpieczyć się z tytułu odpowiedzialności

cywilnej  oraz ubezpieczyć swoje mienie znajdujące się na terenach wystawowych zarówno w
okresie trwania Dni miodu jak i w okresie montażu i demontażu.

VI. Zobowiązania

Wystawca akceptuje niniejszy regulamin, poświadczając ten fakt własnoręcznym podpisem złożonym
na formularzu.

VII. Biuro Dni miodu

Miejski Dom Kultury w Barcinie
ul. Artylerzystów 8
88-190 Barcin
Nip 5621713934
tel. 52 353 93 90 wew. 102 mail:  k.kaczmarek@mdkbarcin.com.pl
Osoba do kontaktu: Karolina Kaczmarek 
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