
   Regulamin zgłoszeń wystawców  
 
 

§ 1 
Organizator 

Bieruński Ośrodek Kultury 43-150 Bieruń ul. Spiżowa 4, tel. 32 216 40 16 jest organizatorem 
wydarzeń plenerowych:  

 Dożynki 11.09.2022 godz. 15.00-21.00 – boisko przy ul. Bojszowskiej 

 
§ 2 

Zgłoszenia wystawców 
1. Warunkiem zgłoszenia udziału w wydarzeniu plenerowym organizowanym przez Bieruński 

Ośrodek Kultury jest nadesłanie albo złożenie zgłoszenia: 
bok@bok.bierun.pl ; Bieruń ul. Spiżowa 4, 43-150 Bieruń 
bądź złożenie dokumentów w siedzibie Bieruńskiego Ośrodka Kultury 

2. Wzór zgłoszenia do pobrania na stronie BOK www.bok.bierun.pl bądź w siedzibie Bieruń  
ul. Spiżowa 4. 

3. O kwalifikowalności zgłoszenia decyduje organizator. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy 
przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyn. 

4. Zgłoszenia będą przyjmowane do 31.08.2022.  
 

§ 3 
Koszty udziału wystawców 

1. Udział w wydarzeniu Organizatora wymaga wpłaty za stoisko. Opłata za jeden dzień za stoisko do 
3 m x 3 m wynosi: 100 zł brutto ( sto złotych brutto).     

2. Powyższa opłata nie dotyczy dużych podmiotów gastronomicznych, zabezpieczającymi  miejsca 
siedzące, z którymi kwota i warunki  będą ustalone indywidualnie.  

3. W przypadku, gdy wystawca posiada stoisko przekraczające rozmiar  3 m x 3 m, wystawca ponosi 
dodatkowy koszt za każdy metr bieżący 30 zł brutto. 

4. Kwoty o których mowa powyżej powinny zostać  wpłacone przed imprezą w siedzibie BOK Bieruń 
ul. Spiżowa 4 lub przelewem na konto BS Tychy: 54 8435 0004 0000 0000 7751 0001. 

5. Brak uregulowania opłaty oznaczać będzie brak zgody na wystawienie się na terenie imprezy. 
 

§ 4 
Zakwalifikowanie zgłoszenia 

1. Warunek zakwalifikowania zgłoszenia: 
- dokonanie w wyznaczonym terminie zgłoszenia, 
- otrzymanie potwierdzenia zgody na wystawienie się podczas imprezy, 
- zawarcie umowy. 

 
§ 5 

Odstąpienie od umowy 
1. Odstąpienie od udziału w imprezie musi nastąpić w formie pisemnej. 
 

§ 6 
Lokalizacja stoisk i wyposażenie terenu imprezy 

1. Miejsca handlowe na terenie imprezy wskazywane będą przez pracowników Organizatora  
w poszczególnych dniach imprezy. Przydział miejsca jest ostateczny i nie podlega negocjacji. 

2. Organizator zapewnia dostęp do toalet oraz prądu. 
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3. Użytkowanie każdego rodzaju urządzenia elektrycznego typu czajnik elektryczny, kuchenki, 
farelka itp., wymaga wcześniejszych ustaleń z Organizatorem (wypisanie na karcie zgłoszenia  
i ustalenie warunków z organizatorem). Użytkowanie takich urządzeń bez wcześniejszego 
ustalenia nie będzie możliwe.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odłączenia dopływu energii elektrycznej do stoiska, na 
którym będą użytkowane urządzenia elektryczne niezgodne z powyższymi ustaleniami. 

 
§ 7 

Bezpieczeństwo imprezy, zabezpieczenie stoisk wystawienniczych 
1. Wystawcy dysponujący własnymi straganami/namiotami zobowiązani są do stabilnego  

i solidnego umocowania namiotów na terenie imprezy, w szczególności do zabezpieczenia przed 
silnym wiatrem. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z terenu imprezy Wystawcy, 
który nie spełnia wymogów bezpieczeństwa w szczególności będzie stwarzał zagrożenie dla 
innych uczestników imprezy oraz mienia. 

2. Wystawcy, którzy na skutek niewłaściwego lub niewystarczającego zabezpieczenia spowodują 
szkody innym Uczestnikom zostaną obciążeni kosztami naprawienia szkody. Dotyczy to zarówno 
szkody materialnej jak i szkody wyrządzonej osobie fizycznej. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niezależną od Organizatora 
przerwą w dostawie prądu. 

4. Wystawca jest zobowiązany do ubezpieczenia się we własnym zakresie z tytułu 
odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia swojego mienia znajdującego się na terenie 
imprezy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzież, uszkodzenia towarów  
i wyposażenia w trakcie imprezy. 

5. Na terenie imprezy obowiązują ogólne stosowane przepisy BHP oraz przeciwpożarowe. 
6. W szczególności Wystawca prowadzący punkt gastronomiczny zobowiązany jest wyposażyć 

swoje stanowisko w odpowiednią gaśnicę. 
7. Podczas imprezy obowiązuje bezwzględny zakaz: 

a. używania otwartego ognia, 
b. używania urządzeń grzewczych 
c. pozostawiania śmieci, odpadów, nieczystości 
d. wnoszenie na teren imprezy broni, amunicji i materiałów wybuchowych oraz 

przedmiotów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu osób przebywających na 
terenie imprezy, 

e. palenie wyrobów tytoniowych na stoiskach. 
8. Na terenie imprezy obowiązuje całkowity zakaz wylewania nieczystości płynnych, a w 

szczególności zużytego oleju gastronomicznego. Wszelkie płynne odpady Wystawca zobowiązany 
jest zabezpieczyć i zabrać ze sobą. 

9. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo wejścia na stoisko w obecności 
Wystawcy lub ochrony/policji. 

 
§ 8 

Montaż i demontaż stanowisk wystawienniczych, ruch samochodowy, parkowanie 
1. Organizator nie zapewnia miejsc parkingowych na terenie imprezy dla Wystawców.  
2. Wystawcy mogą wjeżdżać i instalować oraz demontować swoje stanowiska w wyznaczonych 

godzinach przez organizatora.  
3. Wjazd pojazdów Wystawców w innych niż wskazane powyżej godziny możliwy jest tylko  

w szczególnych przypadkach i po wcześniejszym ustaleniu z Organizatorem. 
4. Wystawcy są zobowiązani po zakończeniu imprezy do przywrócenia zajmowanej powierzchni do 

pierwotnego stanu. Odpady należy wyrzucić do rozmieszczonych na terenie imprezy pojemników 
z zastrzeżeniem zakazu wyrzucania odpadów niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska. 

 
 



§ 9 
Warunki sprzedaży towarów 

1. Wystawcy oferujący art. spożywcze, posiadający stanowiska gastronomiczne muszą spełnić 
wymogi określone w stosownych przepisach sanitarno-epidemiologicznych. 

2. Wystawcy oferujący wyroby alkoholowe zobowiązani są do posiadania koncesji na sprzedaż 
alkoholu na imprezie. 

3. W szczególności Wystawca oferujący napoje alkoholowe zobowiązany jest do przestrzegania 
Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2016 poz. 487,              
z późn. zm.), a w szczególności do respektowania zakazu sprzedaży alkoholu niepełnoletnim  
i nietrzeźwym. 

4. Za bieżące utrzymanie porządku i czystości stoiska odpowiada Wystawca. 
5. Zabrania się sprzedaży jakichkolwiek artykułów poza wyznaczonymi miejscami. Osoby handlujące 

poza wyznaczonymi miejscami oraz bez zgody Organizatora będą usuwane z terenu imprezy. 
 
 
 
 
 
 


