REGULAMIN STOISK WYSTAWIENNICZO-HANDLOWYCH
Mistrzostwa Europy Kuców - Strzegom 2021
Czas trwania Mistrzostw Europy Kuców
1. Działalność handlowa rozpocznie się na Hipodromie im. 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich
w Morawie w środę, 11.08.2021 o godzinie 8:00 i trwać będzie do niedzieli, 15.08.2021 do godz.
18.00.
Godziny działalności placówek handlowych/wystawienniczych i gastronomicznych w czasie trwania
Mistrzostw Europy Kuców.
1. Stoiska handlowe będą czynne codziennie w godzinach rozgrywania zawodów tj. od 9.00 lub
10:00 do 17.00 lub 18:00.
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Zgłoszenia i odpłatność
Zgłoszenia należy składać tylko i wyłącznie na Formularzu zamówienia.
Formularz zamówienia należy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
office@strzegomhorsetrials.pl lub składać osobiście w siedzibie Organizatora do dnia 06.08.2021.
Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należnej Organizatorowi opłaty, w terminie 7 dni od
momentu przesłania formularza. Po wpłynięciu wynagrodzenia na konto Organizator wystawi
Zamawiającemu fakturę Vat. Do powyższej kwoty zostanie dodane 23% podatku VAT.
Zamawiający upoważnia Organizatora do wystawiania faktury VAT bez podpisu Zleceniodawcy. Do
powyższej kwoty zostanie dodane 23% podatku VAT.
Przesłanie Formularza zamówienia po 06.08.2021 zobowiązuje Zamawiającego do uiszczenia
pełnej opłaty za stoisko w tym samym dniu.
Brak wpłaty pełnej opłaty za stoisko do dnia 06.08.2021 jest równoznaczne z rezygnacją z udziału
w Mistrzostwach Europy Kuców.
Nierozstawienie stoiska w terminie wskazanym w Formularzu zamówienia będzie skutkować
zakazem handlu na zawodach.

Organizacja stoisk i warunki uczestnictwa
1. Warunkiem udziału w Mistrzostwach Europy Kuców jest potwierdzenie przyjęcia zamówienia
przez Organizatora oraz uregulowanie przez Zamawiającego wszystkich opłat do dnia 06.08.2021.
2. Organizator nie wprowadza żadnych ograniczeń związanych z rodzajem asortymentu jaki może
być wystawiany i sprzedawany podczas Mistrzostw Europy Kuców z wyłączeniem asortymentu,
który może mieć negatywny wpływ na sportowy przebieg imprezy jak m.in. balony, wszelkiego
rodzaju piszczałki itp.
3. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Zamówienia na stoisko na Mistrzostwa
Europy Kuców bez podania przyczyny.

4. W czasie Mistrzostw Europy Kuców działalność handlową i wystawienniczą można prowadzić tylko
w wyznaczonym przez Organizatora miejscu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia ze sprzedaży na stoiskach handlowych
produktów, które mogą być objęte wyłącznością handlową jednego za sponsorów.
6. Wystawcy na Mistrzostwa Europy Kuców zorganizują swoje stoiska zgodnie z ustaloną lokalizacją.
7. Wystawcy na zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku na swoich stoiskach, a także na
terenie przyległym do nich.
8. Organizatorowi służy uprawnienie do wstępu do obiektu handlowego w obecności Wystawcy
w celu oceny przestrzegania wymogów określonych powyżej.
9. Obowiązuje zakaz wystawiania i reklamy towaru poza wyznaczonym miejscem.
10. Organizator zastrzega sobie prawo czasowego wyłączenia z handlu stanowiska Wystawcy.
11. Wymagany jest estetyczny wygląd każdego stoiska.
12. Wystawcy zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących oznaczenia
placówki, wprowadzenia do obrotu handlowego towarów odpowiednio oznakowanych,
posługiwania się narzędziami pomiarowymi legalizowanymi, przestrzegania terminów
przydatności do spożycia i trwałości towarów spożywczych przeznaczonych do sprzedaży.
13. Wystawcy mają prawo do prowadzenia reklamy na powierzchni własnego stoiska w zakresie
uzgodnionym z Organizatorem pod warunkiem, że nie zakłóca to normalnego przebiegu
zawodów.
a) Reklama poza stoiskiem wymaga pisemnej zgody organizatora i może być realizowana wyłącznie
za jego pośrednictwem i dodatkową opłatą. W przeciwnym razie reklama taka podlega likwidacji
na koszt Wystawcy.
14. Wystawca oświadcza, że działalność prowadzona przez niego na Mistrzostwach Europy Kuców nie
będzie naruszać dobrych obyczajów, godności i uczuć religijnych.
15. Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów p. poż, sanitarnych, ochrony środowiska
i innych.
16. Stoiska wystawiennicze nie mają zapewnionego dostępu prądu.
17. Stoiska wystawienniczo-handlowe, które wykupiły dostęp do prądu zobowiązane są posiadać
podczas Mistrzostw Europy Kuców:
a) aktualne badania skuteczności zerowania instalacji elektrycznej stoiska i osprzętu
b) dwukilogramową gaśnicę - zgodnie z wytycznymi straży pożarnej oraz przepisami BHP i PPOŻ.
c) do 100 m kabla do podłączenia do skrzynki elektrycznej /przewody z bolcem zerującym/
18. Stoiska gastronomiczne zobowiązane są posiadać podczas Mistrzostw Europy Kuców:
a) aktualne badania skuteczności zerowania instalacji elektrycznej stoiska i osprzętu
b) dwukilogramową gaśnicę - zgodnie z wytycznymi straży pożarnej oraz przepisami BHP i PPOŻ.
c) koc gaśniczy - w przypadku stoisk, na którym znajduje się grill lub podobne urządzenie
d) do 100 m kabla do podłączenia do skrzynki elektrycznej /przewody z bolcem zerującym
19. Podczas zawodów na stoiskach gastronomicznych mogą sprzedawać tylko i wyłącznie napoje
określone przez Organizatora. Wyłączność na dostarczenie napojów wszystkim stoiskom
gastronomicznym ma firma wskazana przez Organizatora.

20. Każdy zamawiający stoisko gastronomiczne zobowiązany jest do wpłacenia na konto Organizatora
kaucji w wysokości 1000 zł obligującej do pozostawienia porządku na miejscu stoiska po imprezie.
W przypadku pozostawienia nieporządku, kaucja zostanie zaliczona na poczet kosztów
posprzątania terenu.
Ubezpieczenia i odpowiedzialność
1. Wystawca ubezpiecza przedmiot działalności na własny koszt i ryzyko.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towarów przed, po i w trakcie trwania
Mistrzostw Europy Kuców.
3. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, włamaniem z kradzieżą do
pawilonów handlowych, ogniem, wichurą, uderzeniem pioruna, eksplozją, zalaniem wodą,
przerwą w dostawie prądu, wody i innymi przyczynami losowymi.
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Transport i zaopatrzenie
Do obowiązków Wystawców należy zorganizowanie dostawy i opuszczenie samochodami na
terenu Mistrzostw Europy Kuców każdego dnia trwania zawodów najpóźniej do godziny 8:00
każdego dnia oraz zapewnienie rezerw towaru gwarantujące całodzienne funkcjonowanie.
Dokonanie likwidacji stoisk (w przypadku takiej konieczności) może mieć miejsce w godzinach
19:00 do 20:00 (wjazd możliwy jest od godziny 19:00), opuszczenie pojazdami terenu Mistrzostw
Europy Kuców musi nastąpić najpóźniej do 20:00.
Godziny wjazdu i wyjazdu pojazdów na teren Mistrzostw Europy Kuców muszą być bezwzględnie
przestrzegane.
Nie dopuszcza się wjazdu na teren Mistrzostw Europy Kuców samochodów innych niż Wystawców
(zgodnie z pkt.1) i Organizatora.
Na każde stoisko przypada jedna wjazdówka i jedna karta parkingowa dla auta oraz dwie karty
wstępu dla obsługi.
Niedostosowanie się do postanowień Regulaminu będzie skutkował usunięciach danego
Wystawcy z terenu imprezy bez zwrotu opłaty za stoisko.

Postanowienia końcowe
1. Podczas trwania imprezy pełniony będzie przez biuro Organizatora stały dyżur w godzinach 8:00
do 20:00 pod nr tel. 74 855 40 42.
2. Na teren Mistrzostw Europy Kuców nie mają prawa wstępu zespoły rozrywkowe i inne bez
zezwolenia.
3. Ewentualne reklamacje Wystawców powinny być niezwłocznie zgłaszane pisemnie do Biura
Organizatora Mistrzostw Europy Kuców.
4. Reklamacje złożone po zakończeniu Mistrzostw Europy Kuców nie będą uwzględniane.
5. Przypadki nie uwzględnione w Regulaminie będą rozstrzygane na podstawie przepisów Kodeksu
Cywilnego.
6. Egzekwowanie ww. Regulaminu powierza się Organizatorowi, który wykonywał będzie swoje
przepisy przy pomocy firmy ochroniarskiej zabezpieczającej imprezę.

