REGULAMIN
KIERMASZU podczas XLII SKIERNIEWICKIEGO ŚWIĘTA KWIATÓW, OWOCÓW I WARZYW
w dniach 14-15 września 2019 r.

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
I.1. Kiermasz jest integralną częścią XLII SŚKOiW. Organizatorem Kiermaszu jest Centrum
Kultury i Sztuki w Skierniewicach, który podejmuje ostatecznie decyzję dotyczącą kiermaszu.
I.2. Dysponentem terenu, na którym odbywa się Kiermasz SŚKOiW jest wyłącznie Centrum
Kultury i Sztuki w Skierniewicach ul. Reymonta 33.
I.3. Warunki uczestnictwa w Kiermaszu SŚKOiW określają łącznie Regulamin Kiermaszu XLII
SŚKOiW oraz Karta Zgłoszeniowa, która jest jednocześnie umową.

II. ZASADY UCZESTNICTWA
II.1. Warunkiem uczestnictwa w Kiermaszu SŚKOiW jest prawidłowe wypełnienie Karty
Zgłoszeniowej znajdującej się na stronie Organizatora – https://cekis.pl/
lub do pobrania w siedzibie CKiS w Skierniewicach i zgłoszenie w terminie do dnia
20.08.2019 r.
II.2. Wypełniony formularz należy przesłać na adres e-mail:sekretariat@cekis.pl bądź dostarczyć
do siedziby CKiS w Skierniewicach ul.Reymonta 33 (pokój 111 - sekretariat)
II.3. Przesłanie Karty Zgłoszeniowej jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji uczestnictwa w
Kiermaszu SŚKOiW oraz akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
II.4. Organizator poinformuje o przyjęciu oferty uczestnictwa w Kiermaszu SŚKOiW oraz
wyznaczonej lokalizacji stoiska na wskazany adres email, przesyłając Potwierdzenie
Zgłoszenia Uczestnictwa.
II.5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji stoiska oraz nieprzyjęcia zgłoszenia
uczestnictwa bez podawania przyczyny.
II.6. W przypadku potrzeby wystawienia Faktury VAT – rachunku, należy wcześniej powiadomić
organizatora by móc przygotować odpowiednie dokumenty
III. REZERWACJA POWIERZCHNI
III.1. Pierwszeństwo rezerwacji miejsc miejsca mają twórcy sztuki ludowej i rękodzielnicy
IV. TERMINY REZERWACJI I SPRZEDAŻY POWIERZCHNI
IV.1. 20 sierpnia 2019 r. – przesyłanie KART ZGŁOSZENIOWYCH wraz z potwierdzonym
dokumentem dokonania wpłaty na konto
V. ZASADY OGÓLNE
V.1. Stoiska handlowe muszą znajdować się w miejscach wskazanych w KARCIE STOISKA
(nr stoiska zgodnie z kartą)
V.2. Sprzedaż artykułów musi być zgodna z branżą wymienioną w karcie (sprzedaż artykułów
innych niż deklarowane w karcie uprawnia organizatora do natychmiastowej likwidacji
stoiska). Sprzedający ponosi oedpowiedzialność w całości za sprzedawany towar
V.3. Kartę stoiska należy posiadać podczas handlu i okazywać na prośbę osób upoważnionych
do kontroli.
V.4. Każdy handlowiec zobowiązany jest do utrzymania porządku i czystości w obrębie własnego
stoiska, a prowadzący stoiska gastronomiczne również w bezpośredniej bliskości stoisk.
V.5. CKiS nie ponosi odpowiadzialności za bezpieczeństwo stoisk.
VI. ANULOWANIE UDZIAŁU W IMPREZIE:
VI.1. Wystawca ma prawo do anulowania uczestnictwa w imprezie pod warunkiem pisemnego

zawiadomienia CKiS w Skierniewicach w terminie nie przekraczającym 21 dni przed datą
rozpoczęcia SŚKOiW. Otrzymuje wówczas zwrot w wysokości 100% należnej kwoty.
VI.2. Za datę rezygnacji z uczestnictwa uważa się datę wpływu pisma do CKiS w Skierniewicach.
VI.3. W przypadku, gdy Wystawca anuluje swoje zlecenie w terminie nie przekraczającym 10 dni
przed datą rozpoczęcia SŚKOiW, wówczas zwrot wynosi 50%, natomiast po przekroczeniu
powyższego terminu nie przysługuje zwrot wpłaconych środków.
VI.4. Nieprzestrzeganie regulaminu grozi utratą stoiska handlowego bez zwrotu wpłaty.

