
  REGULAMIN dotyczący handlu 

oraz stoisk reklamowych 

      podczas DOŻYNEK 2022 w Hażlachu 

  

 

          § 1  

Organizator 

1. Niniejszy regulamin dotyczy organizacji handlu i usług gastronomicznych oraz 

ustawienia stoisk reklamowych podczas DOŻYNEK 2022, których 

organizatorem jest Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu, miejsce imprezy -  

Hażlach ul. Główna 37. 

2. Organizacja imprez odbywa się w oparciu o „Wytyczne dla organizatorów 

imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w 

Polsce” wydane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 

Główny Inspektorat Sanitarny, dostępne na stronach: www.gov.pl, 

www.mkidn.gov.pl oraz www.gis.gov.pl. 

 

§ 2 

Zgłoszenia wystawców  

1. Zgłoszenie stoiska handlowego, reklamowego i gastronomicznego podczas 

wydarzenia odbywa się poprzez złożenie poprawnie wypełnionego 

formularza w formie:  

a. elektronicznej na adres: gok@hazlach.pl 

b. papierowej do siedziby Organizatora -  Pogwizdów, ul. Północna 5.  

2. Formularz zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.  

3. Termin dostarczania zgłoszeń  - 18.08.2022 r. 

4. O kwalifikowalności zgłoszenia decyduje organizator bez obowiązku 

podawania uzasadnienia. Liczba miejsc ograniczona. 

5. Informacje o kwalifikowalności zgłoszeń Organizator przekazuje podmiotom 

zgłaszającym telefonicznie, bądź pocztą elektroniczną.   

6. Po uzyskaniu kwalifikacji, podmiot zobowiązany jest do podpisania stosownej 

umowy  z Organizatorem.  

7. Odstąpienie od udziału w imprezie musi nastąpić w formie pisemnej.  

   

§ 3  

Opłaty 

1. Prowadzenie handlu oraz usług gastronomicznych oraz wystawienie stoiska 

reklamowego podczas DOŻYNEK podlega opłacie. 

2. Opłata za stoisko handlowe o powierzchni do 4 m2 wynosi 500 zł brutto. 

Opłata ta nie dotyczy sprzedaży artykułów gastronomicznych oraz stoisk 

reklamowych, które są rozliczane indywidualnie. 

3. Wpłaty kwot o których mowa w ust. 2 i 3 należy dokonać na 7 dni przed 

imprezą przelewem na konto BS Cieszyn O Hażlach nr 45 8113 1017 2003 0071 

7328 0001 lub w siedzibie Organizatora (Pogwizdów, ul. Północna 5) 

mailto:gok@hazlach.pl


4. Brak wpłaty oznaczać będzie brak zgody na prowadzenie handlu lub 

gastronomii na terenie imprezy.  

§ 4 

Zasady bezpieczeństwa oraz montażu i demontażu stoisk 

1. Prowadzący działalność handlową, reklamową i gastronomiczną podczas 

imprez plenerowych organizowanych przez Organizatora zobowiązani są do 

przestrzegania niniejszego Regulaminu, „Regulaminu imprezy” oraz przepisów 

BHP oraz przeciwpożarowych.   

2. Lokalizacja poszczególnych stoisk handlowych, reklamową i gastronomicznych 

będzie ustalana przez Organizatora. Przydział miejsc jest ostateczny i nie 

podlega negocjacji.  

3. Ruch kołowy oraz instalacja i demontaż stoisk odbywa się w godzinach 

wyznaczonych przez Organizatora.   

4. Wjazd pojazdów w innych niż wskazane powyżej godziny możliwy jest tylko 

w szczególnych przypadkach i po wcześniejszym ustaleniu z Organizatorem.  

5. Dostęp do energii elektrycznej jest możliwy tylko po wcześniejszym określeniu 

zapotrzebowania w formularzu zgłoszenia oraz ustaleniem szczegółów 

z Organizatorem.    

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odłączenia dopływu energii elektrycznej 

od stoisk,  w których pobór prądu będzie wyższy od wcześniej ustalonego lub 

powoduje awarię.   

7. Podmioty dysponujące własnymi straganami/namiotami zobowiązani są do 

stabilnego  i solidnego ich umocowania, 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.   

8. Podmioty, które na skutek niewłaściwego lub niewystarczającego 

zabezpieczenia stoiska spowodują wystąpienie szkód, zostaną obciążone 

kosztami ich naprawienia lub zadośćuczynienia. Dotyczy to zarówno szkody 

materialnej, jak i szkody wyrządzonej osobie fizycznej.  

9. Podmioty są zobowiązane do ubezpieczenia się we własnym zakresie z tytułu 

odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia swojego mienia znajdującego 

się na terenie imprezy.   

10. Podmioty prowadzące działalność gastronomiczną zobowiązane są wyposażyć 

swoje stanowisko w odpowiednią gaśnicę.  

11. Podczas imprezy obowiązuje bezwzględny zakaz:  

a. używania otwartego ognia (poza wyznaczonym miejscem usytuowania 

stoiska),  

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. palenia wyrobów tytoniowych na stoiskach,  



f. wylewania nieczystości płynnych, a w szczególności zużytego oleju 

gastronomicznego. Wszelkie płynne odpady Wystawca zobowiązany 

jest zabezpieczenia i wywozu  z terenu imprezy we własnym zakresie.  

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:  

a. szkody wywołane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi lub 

spowodowane niezależną od Organizatora przerwą w dostawie prądu,  

b. kradzież, uszkodzenia towarów i wyposażenia w trakcie imprezy.  

13. Wystawcy są zobowiązani po zakończeniu imprezy do przywrócenia 

zajmowanej powierzchni do pierwotnego stanu. Odpady gastronomiczne 

należy wywieźć we własnym zakresie, a pozostałe odpady wyrzucić do 

rozmieszczonych na terenie imprezy pojemników z zastrzeżeniem zakazu 

wyrzucania odpadów niebezpiecznych dla zdrowia  i środowiska.  

14. Organizator nie zapewnia miejsc parkingowych na terenie imprezy.   

  

§ 11 

Zasady prowadzenia działalności handlowej, reklamowej i gastronomicznej podczas 

imprezy 

1. Handel i usługi gastronomiczne oraz reklamowe podczas imprezy prowadzone 

są wyłącznie w wyznaczonych przez Organizatora godzinach.  

2. Podmioty oferujące art. spożywcze, posiadający stanowiska gastronomiczne 

muszą spełnić wymogi określone w stosownych przepisach sanitarno-

epidemiologicznych.  

3. Podmioty oferujące wyroby alkoholowe zobowiązani są do posiadania koncesji 

na sprzedaż alkoholu na imprezie.  

4. W szczególności Podmiot oferujący napoje alkoholowe zobowiązany jest do 

przestrzegania Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz.U. 2021 poz. 1119, z późn. zm.), a w szczególności do 

respektowania zakazu sprzedaży alkoholu niepełnoletnim  i nietrzeźwym.  

5. Za bieżące utrzymanie porządku i czystości stoiska odpowiada Podmiot 

prowadzący w nim działalność.  

6. Zabrania się sprzedaży jakichkolwiek artykułów poza wyznaczonymi miejscami. 

Osoby handlujące poza wyznaczonymi miejscami oraz bez zgody Organizatora 

będą usuwane z terenu imprezy.  

7. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo wejścia na 

stoisko w obecności Podmiotu prowadzącego w nim działalność lub 

ochrony/policji.   

 

  

  

  

  

 


