Regulamin
uczestnictwa w Pikniku Gastronomicznym
„ Co jedli nasi przodkowie 200 lat temu… II”
w dn. 18-19.06.2022 r.
w Muzeum im. Orła Białego

1. Organizatorem pikniku gastronomicznego

jest Muzeum im. Orła Białego –

z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej, ul. Słoneczna 90, NIP 663-10-44-607.
Telefon kontaktowy: 41 25 20 231
Piotr Kołodziejski: p.kolodziejski@muzeum.biz
Magdalena Wujcik: m.wujcik@muzeum.biz
2. Piknik Gastronomiczny odbywać się będzie na terenie Muzeum im. Orła Białego
w Skarżysku - Kamiennej.
3. Organizator nie pobiera żadnych opłat placowych za wystawienie stoiska. W przypadku
odstąpienia od umowy z winy Wystawcy, tj. braku obecności stoiska pomimo dokonania
zgłoszenia, Organizator pobiera opłatę rekompensacyjną w wysokości zawartej w umowie.
4. Wystawcy biorą udział w Pikniku, pod warunkiem:
- zgłoszenia stoiska w nieprzekraczalnym terminie do 21.05.2022 r. (sobota), przy pomocy
dokładnie wypełnionej Karty Zgłoszeniowej wraz z podpisaną Umową.
5. Zgłoszenia przyjmowane są u Organizatora – za pomocą dostarczonej Karty Zgłoszeniowej
i
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na
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im.
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Białego,
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Słoneczna

90,

Skarżysko – Kamienna 26-110.
6. Wystawcy zobowiązani są do wyposażenia stoisk wystawienniczych umożliwiającego
prowadzenie dwudniowej działalności handlowej. Nie dotyczy wystawców którzy zgłosili chęć
wypożyczenia stołów i krzeseł w Karcie Zgłoszeniowej.

7. W przypadku wyczerpania limitu dostępnych stoisk, Organizator zobowiązuje się do
niezwłocznego kontaktu telefonicznego z każdym kolejnym Wystawcą chętnym na rezerwację,
celem informacji o braku wolnego stoiska.
8. Wystawcy zobowiązują się do gotowości stoiska nie później niż o godzinie 10:00 w dniach
18-19.06.2022 r. Wystawcy zobowiązują się również do udziału w pełnowymiarowym czasie
trwania Pikniku, tj.:
- 18.06.2022 r. w godz. 10:00 – 19:00,
- 19.06.2022 r. w godz. 10:00 – 19:00,
chyba, że zostało zgłoszone inaczej w Karcie Zgłoszeniowej i zostało zaakceptowane przez
Organizatora.
9. Organizator wymaga od Wystawców odpowiednich koncesji i zezwoleń na obrót artykułami
spożywczymi i napojami alkoholowymi.
10. W przypadku gdy Wystawca odstąpi od umowy, złoży wypowiedzenie umowy lub nie
weźmie udziału w Pikniku, z przyczyn za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności,
Wystawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Organizatora wszystkich należności
wynikających z umowy.
11. Wystawca zobowiązuje się przestrzegać wszelkich przepisów dotyczących zachowania
bezpieczeństwa w związku z epidemią COVID-19. Uczestnik zobowiązuje się w szczególności
do zapewnienia środków ochrony osobistej oraz dezynfekcyjnych dla siebie, swoich
pracowników oraz osób korzystających z usług uczestnika w trakcie trwania Pikniku.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Pikniku bez podania przyczyn, o czym
niezwłocznie poinformuje Wystawców.

