
 

 
 

Regulamin Festiwalu Miodu 
10-11 września 2022 r. 

 
I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem wydarzenia jest Centrum Kulturalno-Biblioteczne Gminy Bolków – 

zwany dalej Organizatorem. 

2. Wydarzenie jest organizowane w dniach: 10 września i 11 września. 

3.  Miejscem organizacji Wydarzenia jest teren Ośrodka Wypoczynku Świątecznego ul. 

Polna 19 w Bolkowie, zwany dalej OWŚ. 

4. Wszystkie decyzje związane z organizacją i przebiegiem Wydarzenia podejmuje 

Organizator. 

5. Wystawca zgłasza chęć udziału w Festiwalu Miodu do dnia 1.09.2022 r. poprzez 

wypełnienie „Formularza rezerwacji stoiska” – załącznik nr 1. 

II. Sprawy organizacyjne 

1. Wystawca wystawia się tylko i wyłącznie w miejscu wyznaczonym przez 

Organizatora. 

2. Organizator ma prawo skontrolować towar wystawcy. 

3. Organizator ma prawo wyprosić wystawcę, którego towar nie będzie odpowiadał 

wytycznym festiwalu (lista wyłączonych towarów ze sprzedaży do wglądu                  

u organizatora).  

4. Wystawca jest zobowiązany przygotować swoje stoisko wystawowe, najpóźniej do 

1200 i zdemontować do godziny 2000 następnego dnia. 

5. Kiermasz rusza w sobotę 10.09.2022 r. o godzinie 1200 w niedzielę o godzinie 1100. 

6. Nie dopuszcza się likwidacji stanowiska w dniu 10.09.2022 (sobota) do godziny 1900.  

7. Nie dopuszcza się likwidacji stoisk podczas trwania Festiwalu Miodu i występów 

artystycznych na scenie. 

8. Wystawcy odpowiedzialni są za swoje wystawy w dniach 10-11 września 2022 r.  

w czasie trwania imprezy. 

9. Wystawca ma obowiązek odjechać samochodem z terenu wydarzenia do godziny 

1000. Na teren Wydarzenia można ponownie wjechać po godzinie 2000 w dniu 11 

września. 

10. Samochód wystawcy, może pozostać na terenie wydarzenia tylko w uzasadnionych 

przypadkach i za zgodą organizatora (wystawca musi podać przy zgłoszeniu 

wielkość auta, markę i numer rejestracyjny).  

11. Wystawca podczas zgłoszenia musi poinformować ile potrzebuję miejsca. W 

przypadku dużej ilości chętnych wielkość stanowisk będzie negocjowana.  

12. Zabrania się podłączenia do prądu przenośnych urządzeń grzewczych lub innych bez 

zgody Organizatora.  

13. Udział w Wydarzeniu jest płatny – 100 zł za jeden dzień z wyłączeniem 

mieszkańców Gminy Bolków. 

14. Opłatę za stoisko należy wnieść na konto Organizatora w BS w Jaworze O/Bolków nr 

73 86470007 0420 9087 2000 0001 W tytule przelewu należy wpisać datę, nazwę 

Wystawcy i nazwę wydarzenia do dnia 1.09.2022 r. 



 

 
 

15. Wystawca do formularza dołącza potwierdzenie opłaty lub informację o dokonaniu 

opłaty, oraz zgłasza potrzebę wystawienia faktury. 

16. Wystawca ma obowiązek zapoznać wszystkich swoich pracowników obecnych na 

Wydarzeniu z Regulaminem. 

17. Wystawca sam organizuje sobie swoje stanowisko. 

18. Wystawca zobowiązany jest do pozostawienia po sobie porządku. 

III. Odwołanie udziału w Festiwalu Miodu 

Wystawca ma prawo wycofać swój udział w Festiwalu Miodu wg zasad: 

1. Odwołanie bezkosztowe jest wyłącznie na piśmie w terminie najpóźniej 10 dni przed 

Festiwalem Miodu. 

2. Odwołanie w terminie krótszym niż 7 dni przed Festiwalem Miodu powoduje utratę 

możliwości udziału w imprezie w latach następnych. 

3. W przypadku odstąpienia od udziału w Festiwalu Miodu bez pisemnego powiadomienia 

Organizatora w podanych terminach, Wystawca zostanie obciążony całkowitymi kosztami 

wynikającymi z zawartej umowy poprzez „Formularz rezerwacji stanowiska”.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Festiwalu Miodu w przypadkach  

i okolicznościach niezależnych od Organizatora, bez prawa do odszkodowania z pełnym 

zwrotem dokonanych przedpłat. 

IV. 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 Festiwalu Miodu zabrania się parkowania 

pojazdów mechanicznych w wewnętrznych ciągach komunikacyjnych na terenie 

Festiwalu Miodu.  

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za mienie pozostawione na 

terenie OWŚ. 

4. W godzinach trwania Festiwalu 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). 

6. Uczestnicy Festiwalu Miodu powinni we własnym zakresie ubezpieczyć się z tytułu 

odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczyć swoje mienie znajdujące się na 

terenach wystawowych, zarówno w okresie trwania Festiwalu Miodu jak i w okresie 

montażu i demontażu stanowiska. 

V. Zobowiązania 

1. W przypadku złamania któregokolwiek punktu Regulaminu, Organizator nałoży karę 

na Wystawcę w wysokości 200,00 zł za jeden złamany punkt w danym dniu. 

2. W przypadku rażącego utrudnienia przebiegu Wydarzenia oraz niestosowania się do 

zasad wynikających z Regulaminu, Organizator ma prawo odmówić Wystawcy udziału 

w dalszej części Wydarzenia. 



 

 
 

3. Wystawca biorący udział w Festiwalu Miodu akceptuje w pełni ten Regulamin. 

 

Załącznik nr 1 

Formularz rezerwacji stoiska 

Festiwal Miodu w Bolkowie 10-11 września 2022 r. 

 

Imię i nazwisko wystawcy/nazwa Firmy 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adres 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Numer kontaktowy: ……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Adres email: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

(Prosimy o dokładne i wyraźne podanie danych teleadresowych) 

 

Zgłaszam swój udział w dniach:   10 września 2022 r.,  11 września 2022 r.   

 

Zgłaszam stoisko o wymiarach: ………………………………………………………………. 

 

Będę mieć swój: Namiot: ………………………..  stół: ……………………….. auto: …………………………… 

 

Rodzaj wystawianych towarów, usług: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Krótka informacja o wystawcy/działalności: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………. 
Podpis 



 

 
 

Wypełniony formularz należy przesłać mailem (j.sluczka@ckb-bolkow.pl czy poczta@ckb-bolkow.pl) lub listem 
na adres Centrum Kulturalno-Biblioteczne Gminy Bolków, ul. Szpitalna 16, 59-420 Bolków  
w terminie 1.09.2022 r. (liczy się data wpływu do siedziby instytucji). 
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