
Regulamin 

3 Festiwal Ceramiki  

Impreza odbywa się: 23-25.07.2021 r.  

Miejsce: Muzeum Regionalne im. Walentyny Dermackiej z Sapiehów w Pieckach   

Ul. Zwycięstwa 48, 11-710 Piecki  

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury „PEGAZ” w Pieckach  

 

1. „Festiwal Ceramiki” odbywa się w dn. 23-25.07.2021 r. 

2. Uczestnikiem – wystawcą zostaje każdy zgłoszony wcześniej uczestnik, który otrzyma 

potwierdzenie telefoniczne lub mailowe wpłynięcia oraz pozytywnego rozpatrzenia  

zgłoszenia. 

3. Zgłoszenia uczestników – wystawców przyjmowane są od 14.02.2021 r. do 10.05.2021 r., 

potwierdzenie pozytywnie rozpatrzonego zgłoszenia nastąpi do 20.05.2021 r. 

4. Organizator ma prawo do zmniejszenia powierzchni wystawowej. 

5. Organizator nie zapewnia wyposażenia stoiska w stoły i krzesła ani namioty.  

6.  Uczestnicy - Wystawcy Imprezy: - zobowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych norm 

prawa,  - muszą spełniać wymogi P.POŻ.  i BHP, - zobowiązują się do przestrzegania 

porządku i czystości wokół miejsca swojej ekspozycji, - ponoszą  pełną odpowiedzialność z 

tytułu i w zakresie świadczonych usług, - zobowiązują się do wykonywania poleceń służb 

porządkowych. 

7. Każdy Uczestnik-Wystawca jest zobowiązany do przeprowadzenia dodatkowej 

aktywności podczas Festiwalu, który wskazuje w karcie zgłoszeniowej. 

8. Obowiązuje opłata w kwocie 30 zł (obowiązkowa jedna na stoisko) pokrywająca zestaw 

gadżetów festiwalowych oraz jedno danie obiadowe. Istnieje możliwość opłacenia większej 

ilości pakietów i dań obiadowych w zależności od ilości osób obsługujących stoisko (ilość 

osób na stoisku x 30zł) płatne przelewem na konto bankowe Gminnego Ośrodka Kultury 

„PEGAZ” w Pieckach nr 95 9364 0000 2006 0009 3820 0001 do dn. 11.06.2021 r., tytuł 

przelewu „Festiwal Ceramiki 2021 nazwa pracowni/imię nazwisko”, opłata jest bezzwrotna. 

9. Każdy Uczestnik jest zobowiązany dostarczyć drogą elektroniczną logo pracowni (jeśli 

posiada). 

10. Uczestnicy – Wystawcy mają obowiązek  posiadania wszelkich zezwoleń wymaganych 

przepisami prawa w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej 

11. Każdy Uczestnik – Wystawca  zobowiązuje się do pokrycia strat finansowych wynikających z 

nieprzestrzegania punktu 6 niniejszego regulaminu.  

12. Uczestnicy – Wystawcy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za uszkodzenia powstałe 

na skutek działań trwale uszkadzających obiekty na terenie Muzeum Regionalnego.  

13. Zabezpieczenie  mienia Uczestnik – Wystawca  zobowiązany jest zapewnić we własnym 

zakresie.  

14. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zdrowie i mienie Uczestników –   

Wystawców.  

15. Każdy Uczestnik - Wystawca przyjmuje do wiadomości, że na terenie imprezy obowiązuje 

bezwzględny zakaz parkowania (tylko i wyłącznie w miejscach ustalonych i wskazanych 

przez organizatora).  

16. Osoby przebywające na terenie imprezy w czasie trwania imprezy obowiązane są 

zachowywać się w sposób, który nie zagraża bezpieczeństwu innych uczestników.  

17. Zabrania się wnoszenia na teren imprezy niebezpiecznych przedmiotów (narzędzi) oraz 

materiałów wybuchowych.  

18. Każdy Uczestnik – Wystawca biorący udział w imprezie ma obowiązek zapoznać się z 

Regulaminem i zobowiązany jest do jego przestrzegania.   

19. W przypadku niewywiązania się z zobowiązań wynikających z regulaminu Organizator ma 

prawo usunąć Uczestnika – Wystawcę z terenu imprezy i zaprzestać współpracy przy 

następnych działaniach. 


