Regulamin dla Wystawców Festiwalu Książki Opole 2018 organizowanego w terminie
od 15-17 czerwca 2018 r.

Postanowienia ogólne

I.

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich Wystawców (zwani dalej także Wystawca)
biorących udział w Festiwalu Książki Opole 2018 (zwane dalej także Festiwalem).
2. Regulamin obowiązuje przez okres trwania Festiwalu, w tym także w dniu montażowym i
demontażowym.
3. Organizatorem Festiwalu jest Fundacja Fabryka Inspiracji Pl, ul. Niedziałkowskiego 8-12,
45-085 Opole, wpisana do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu
pod nr KRS: 0000582842, REGON: 363046009, NIP: 7543102582 oraz Opolgraf S.A. ul.
Niedziałkowskiego 8-12, 45-085 Opole, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Opolu pod nr KRS: 1358, REGON: 531249352, NIP: 754-24-38-23.

II.

Definicje

1. Koordynator Festiwalu - osoba wyznaczona przez Organizatora do kontaktu z Wystawcami.
2. Stoisko - jest to powierzchnia wystawiennicza zapewniona przez Organizatora podczas
Festiwalu Książki Opole 2018 Wystawcy, o określonej powierzchni, bez wyposażenia, z
dostępem do prądu (dalej także Stoisko).
3. Namiot - przedmiot umowy najmu zawartej przez Wystawcę z Organizatorem.

III.

Termin i miejsce Festiwalu

Festiwal odbędzie się w dniach 15 - 17 czerwca 2018 roku na Placu Wolności w Opolu w
godzinach kolejno:
•

piątek (11:30-19)

•

sobota (11-19)

•

niedziela (12-18)

IV.

Zgłoszenie i warunki uczestnictwa dla Wystawców

1. Zgłoszenie uczestnictwa w Festiwalu odbywa się poprzez wypełnienie formularza
rejestracyjnego, wysłanego przez Organizatora e-mailem lub zamieszczonego na stronie
festiwalksiazki.pl (dalej także Formularz rejestracyjny).
2. Wypełniony i podpisany skan formularza winien zostać wysłany na adres mailowy
Organizatora, co stanowić będzie potwierdzenie zgłoszenia i rezerwację stanowiska.
3. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego
Regulaminu.
4. Ostateczny termin zapisów do uczestnictwa w Festiwalu upływa 30.04.2018 r.
5. Decyzję o przydziale Stoiska na terenie Placu Wolności w Opolu Organizator przekaże
Wystawcy drogą mailową, na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres mailowy, w
terminie do 4 dni roboczych od daty zgłoszenia.
6. Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest uiszczenie opłaty za wynajem Stoiska, w terminie
7 dni od dnia wystawienia faktury VAT na numer rachunku bankowego Organizatora w niej
wskazany.
7. W przypadku przekroczenia terminu określonego w ust. 5 naliczane będą odsetki ustawowe
za opóźnienie.
8. Organizator ma prawo do wydania decyzji odmownej w sprawie przydziału Stoiska bez
podania przyczyn.

V.

Odwołanie uczestnictwa

1. Rezygnacja z uczestnictwa w Festiwalu przed otrzymaniem pozytywnej decyzji o przyznaniu
Stoiska nie powoduje powstania kosztów po stronie rezygnującego.
2. Rezygnacja z uczestnictwa w Festiwalu po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu
Stoiska, a przed podpisaniem Umowy wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłaty za Stoisko.

VI.

Zasady wyboru stoiska

1. Wystawca dokonuje zamówienia mailowo, określając jego wielkość w Formularzu
rezerwacji.
2. Lokalizacja Stoiska przędzie przyznawana na podstawie kolejności zgłoszeń.
3. Koszt uczestnictwa ustalany jest na podstawie oferty.
4. O numerze miejsca, które przydzieli Organizator, Wystawca zostanie powiadomiony drogą
mailową.

X. Odpowiedzialność Wystawców oraz zabezpieczenie powierzchni wystawienniczych
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Wystawców spowodowane
przez osoby trzecie lub powstałe z winy Wystawcy.
2. W godzinach otwarcia Festiwalu oraz po jego zamknięciu Wystawca zobowiązany jest do
zabezpieczenia na własny koszt i ryzyko produktów, sprzętu, urządzeń, książek oraz innych
rzeczy wniesionych na Stoisko przed ewentualnymi szkodami bądź kradzieżą. Wystawca jest
zobowiązany do należytego zamknięcia namiotów na koniec dnia.
3. Wystawca jest zobowiązany do należytego zabezpieczenia kas fiskalnych na koniec każdego
dnia trwania Festiwalu (w tym w dniu montażu i demontażu Stoiska).
4. Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone Organizatorowi
wskutek niedopełnienia obowiązków w zakresie zabezpieczenia Stoiska, namiotów oraz mienia
powierzonego Wystawcy.
5. Wystawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane przez jego pracowników i inne
osoby z nim współpracujące.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób i następstwa nieszczęśliwych
wypadków, przed, po i w trakcie trwania Festiwalu.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Wystawców powstałe na
skutek działania siły wyższej.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia produktów powstałe w wyniku
przerwy w dostawie energii elektrycznej, zasilania wodnego, ekstremalnych warunków
atmosferycznych itp.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku ewentualnej kradzieży produktów i
wyposażenia znajdującego się na stoisku jak i powierzonego Wystawcy.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za awarie zaistniałą w obrębie instalacji
elektrycznej stoisk wystawienniczych Wystawców.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania Wystawców wymagające uzyskania
zgód i licencji od organizacji zbiorowego zarządzania ani za ochronę znaków towarowych,
patentów, certyfikatów prezentowanych na Festiwalu produktów.
12. Organizator nie odpowiada za zmianę terminu organizacji Festiwalu, ich odwołanie lub
przerwanie oraz zmiany warunków organizacyjnych lub finansowych, spowodowanych
działaniem siły wyższej lub zarządzeniem władz państwowych lub samorządowych.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za formę rozliczenia Wystawcy z Urzędem
Skarbowym i innymi instytucjami – sprzedaż na własną odpowiedzialność.

VIII.

Warunki Udziału

1. Wystawca nie jest uprawniony do podnajmowania lub oddawania do bezpłatnego lub
płatnego użytkowania lub udostępniania w żaden inny sposób całości lub części
wynajmowanego Stoiska.
2. Wystawcy zobowiązani są do przestrzegania wymiarów swojego Stoiska i niewychodzenie
poza jego granice.
3. Montaż i demontaż ekspozycji na Stoisku dokonywany jest przez Wystawcę w jego własnym
zakresie i na własny koszt.
4. Stoiska wystawiennicze Wystawca organizuje we własnym zakresie.
5. Wszelkie dodatkowe instalacje, uzgodnione uprzednio z Organizatorem, Wystawca
wykonuje na Stoisku we własnym zakresie i na własny koszt.
6. Montaż oraz demontaż Stoisk może nastąpić tylko w wyznaczonych przez Organizatora
dniach i godzinach.

7. Wystawca ma obowiązek na swoim stoisku utrzymywać porządek w czasie trwania
Festiwalu, a po jego zakończeniu Stanowisko posprzątać i wynieść śmieci w miejsce
wyznaczone przez Organizatora.
8. Sposób zagospodarowania oraz użytkowania stoiska musi być zgodny z obowiązującymi
przepisami, w szczególności BHP i ppoż. nie może stwarzać zagrożenia dla osób lub mienia
oraz nie może uniemożliwiać lub utrudniać użytkowania stanowisk przez innych Wystawców.
9. Wystawca zobowiązany jest dotrzeć na miejsce Festiwalu na własny koszt - Organizator nie
zwraca Wystawcy kosztów transportu.
10. Na Festiwalu jest kategoryczny zakaz sprzedaży i promocji: produktów tytoniowych (np.
papierosów, cygar, tabaki, e-papierosów i innych)
militariów, broni etc.
akcesoriów erotycznych;
hazardu;
organizacji religijnych;
partii i grup politycznych;
środków dopingowych (Performance Enhancing Drugs – PED) zawartych na liście środków
zakazanych Światowej Organizacji Antydopingowej;
innych, zgodnie z obowiązującym polskim prawem. Niezastosowanie się do zapisów ust. 17
będzie skutkowało karą usunięcia Stoiska z Festiwalu.

IX.

Reklamacje

1. Ewentualne reklamacje Wystawca jest zobowiązany zgłaszać niezwłocznie do Organizatora
Festiwalu.
2. Reklamacje złożone po zakończeniu Festiwalu nie będą uwzględniane.

X.

Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, częściowego zamknięcia lub czasowego
skrócenia terminu odbywania się Festiwalu wynikających z przyczyn niezależnych od
Organizatora. W tym przypadku nie przysługuje zwrot lub zmniejszenie wniesionej uprzednio
opłaty.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego
Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych w Umowie uczestnictwa i niniejszym Regulaminie
zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, o których będzie
informował Wystawców drogą mailową.
5. Rozstrzyganie wszelkich kwestii spornych nieuwzględnionych w Regulaminie należy do
kompetencji Organizatora.
6. Wszelkie spory, które wynikną na tle stosowania Regulaminu, będą rozstrzygane przez sądy
właściwe dla siedziby Organizatora.
7. Osoby nie przestrzegające niniejszego Regulaminu lub rażąco naruszające Regulamin
zostaną poproszone o opuszczenie Festiwalu.

