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"SOBOTA OD ROLNIKA" W MICHAŁOWICACH 
 

Lokalizacja:    Plac Józefa Piłsudskiego 1, Michałowice (przy budynku Urzędu Gminy)  

Termin:           25 lutego  2023 r., godz. 9.00-13.00 

Organizator:  Urząd Gminy Michałowice  
 

REGULAMIN  "SOBOTY OD ROLNIKA" W MICHAŁOWICACH 
  

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1.Przepisy niniejszego Regulaminu dotyczą wszystkich wystawców "Soboty od rolnika"    

organizowanej  przez Urząd Gminy Michałowice  

1.2.Przesyłając wypełnione zgłoszenie akceptują Państwo niniejszy Regulamin.  
 

§2.  ZASADY UCZESTNICTWA 

2.1.Uczestnictwo w wydarzeniu jest CAŁKOWICIE BEZPŁATNE.   

2.2. Celem działania jest promocja rolników i producentów z terenu Gminy Michałowice 

2.3.Rekrutację do udziału w "Sobocie od  rolnika" prowadzi Organizator   

2.4.Wystawca nabywa prawo udziału w "Sobocie od  rolnika"  po złożeniu podpisanego 

„Formularza zgłoszeniowego” z zastrzeżeniem dostępności miejsc. 

2.5.Dokumenty określone w §2. pkt. 2.4 należy nadsyłać na adres : 

targ@michalowice.malopolska.pl do dnia określonego jako termin nadsyłania zgłoszeń 

uczestnictwa, czyli do dnia 17 lutego 2023 roku do godziny 15.00.  

2.6.Zgłoszenie uczestnictwa dokonane po terminie nie będą rozpatrywane. 

2.7. Urząd Gminy rozpatruje zgłoszenia biorąc pod uwagę termin ich otrzymania, możliwości 

lokalizacyjne oraz dostępność miejsc . 

2.8.O rozmieszczeniu stoisk Wystawców decyduje Organizator. 

2.9.Wystawca w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w wydarzeniu ma obowiązek 

poinformowania o tym Organizatora na minimum  tydzień  przed  terminem wydarzenia.  

2.10.Organizator wydarzenia zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia oferty uczestnictwa  

w wydarzeniu  (np. z powodu niezgodności oferty z zakresem tematycznym, wyczerpania 

możliwości lokalizacyjnych ). 
 

§3. STOISKA WYSTAWIENNICZE 

3.1.Organizator przekazuje Wystawcy na czas trwania  Soboty od rolnika powierzchnię oraz 

określa lokalizację stanowiska.  

3.2. Po stronie Wystawcy jest aranżacja stoiska i jego wyposażenie: materiały reklamowe, 

namiot, krzesło, stół itd. (jeśli są niezbędne) 

3.3.Montaż ekspozycji na stoiskach odbywa się  godzinę przed rozpoczęciem wydarzenia. 

3.4. Wystawcy zobowiązani są do zapewnienia obsługi stoiska na 30 minut przed otwarciem 

wydarzenia dla odwiedzających  tj. o 8:30. 

3.5.Demontaż stoiska następuje w dniu wydarzenia po jego zakończeniu. 
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§4. OBOWIĄZKI I PRAWA WYSTAWCY/ORGANIZATORA 

4.1.Wystawca  "Soboty od rolnika"   jest zobowiązany: 

▪ przed rozpoczęciem wydarzenia  – do usunięcia ze stoiska i terenów przyległych pustych 

opakowań lub odpadów pozostałych po montażu i demontażu stoiska, 

▪ po ukończeniu wydarzenia - do usunięcia produktów, materiałów reklamowych oraz 

przywrócenia zajmowanej powierzchni do pierwotnego stanu. 

4.2.Wystawca zobowiązuje się wyznaczyć minimum 1 osobę reprezentującą go na stoisku 

wystawienniczym w godzinach wyznaczonych przez Organizatora tj. od godz. 9.00 do godz. 

13.00. 

4.3.Wystawca zobowiązuje się do przestrzegania poleceń porządkowych Organizatora. 

4.4.Zakłada się, iż osoby reprezentujące Wystawcę wyrażają zgodę na zamieszczanie ich 

wizerunku (zdjęcia wykonywane podczas wydarzenia) w związku z publikacjami nt. 

wydarzenia i relacjami w prasie, telewizji oraz mediach  internetowych.  

4.5.Organizator zapewnia promocję wydarzenia w tym Wystawców. 
 

§5. BEZPIECZEŃSTWO I UBEZPIECZENIE 

5.1.Każda osoba przebywająca na terenie wydarzenia  jest obowiązana do przestrzegania 

regulaminu, w tym przepisów BHP i przeciwpożarowych. 

5.2.Odpowiedzialność za urządzenia prezentowane na stoiskach wystawienniczych ponosi 

Wystawca. Osoby obsługujące sprzęt w czasie prezentacji dynamicznych winny posiadać 

odpowiednie kwalifikacje. 

5.3.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na stoiskach oraz 

za szkody lub ubytki w mieniu Wystawców spowodowane przez osoby trzecie albo wyłącznie 

z winy poszkodowanego. 

5.4. Zabronione jest wnoszenie na teren wydarzenia petard, sztucznych ogni oraz 

przedmiotów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu osób przebywających na 

terenach targowych. 
 

§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

6.1.Organizator zastrzega sobie, w przypadkach zaistnienia okoliczności od niego 

niezależnych, prawo do odwołania, częściowego zamknięcia, skrócenia albo przełożenia 

terminu wydarzenia. 

6.2.Dla rozstrzygania sporów przyjmuje się jako obowiązujący tekst Regulaminu w języku 

polskim. Prawem obowiązującym przy interpretacji postanowień Regulaminu jest prawo 

polskie. 


