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§9
W miejscu do prowadzenia handlu obowiązuje zakaz wystawiania reklam, banerów, znaków graficznych itp.
reklamujących inne podmioty niż firmę będącą stroną w umowie (wystawienie na stoisku reklam innych
podmiotów pociąga za sobą utratę przyznanego miejsca do handlu i skreślenie z listy wystawców LLA).
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§8
Na stoiskach handlowych LLA mogą być prezentowane i sprzedawane wyłącznie towary i produkty
zadeklarowane i opisane w umowie (wystawienie na stoisku innego asortymentu pociąga za sobą utratę
przyznanego miejsca do handlu i skreślenie z listy wystawców LLA).

w

ga

§7
Wystawca uczestniczący w LLA jest zobowiązany:
1 - utrzymywać stoisko na odpowiednim poziomie estetycznym;
2 - posiadać własną rozdzielnię prądu wraz z odpowiednimi zabezpieczeniami oraz przedłużacz elektryczny
o odpowiednim przekroju w zależności od pobieranej mocy;
3 - posiadać niezbędną ilość koszy na odpady zależną od rodzaju stoiska;
4 - posiadać odpowiednie zabezpieczenie p.poż. (gaśnice, koce itp.);
5 - posiadać wszelkie wymagane uzgodnienia prawne i zezwolenia;
6 - posiadać kartę wjazdową wystawioną przez organizatora imprezy i przekazaną wystawcy wraz z umową
(za wydanie duplikatu karty wjazdowej, w przypadku jej utraty, pobierana jest opłata w wysokości 50 zł).
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§6
Wysokość obowiązujących opłat za stoiska LLA, ilość stoisk poszczególnego asortymentu oraz ewentualną
wyłączność na poszczególne asortymenty ustala organizator.

§ 10
Wystawca jest zobowiązany do przestrzegania ustalonej w umowie wielkości stoiska oraz nie wystawiania
poza obszar stoiska i wyznaczoną przez organizatora linię zabudowy stoisk jakichkolwiek przedmiotów,
stojaków, dekoracji, reklam, balonów itp. Wystawienie w/w przedmiotów poza ustalony w umowie obszar
zabudowy stoiska lub ustaloną przez organizatora linię zabudowy stoisk skutkować będzie
natychmiastowym zakazem prowadzenia handlu lub prezentacji na placu handlowym LLA oraz zerwaniem
umowy z winy wystawcy i obciążeniem wystawcy związanymi z tym kosztami.
§ 11
Wystawca jest zobowiązany do przestrzegania ustalonego w § 2 czasu trwania prezentacji i handlu.
Opóźnienie otwarcia stoiska, a także opuszczenie przyznanego miejsca pod stoisko przed ustalonym czasem
bez usprawiedliwienia, może skutkować utratą miejsca i przeniesieniem na listę rezerwową.
§ 12
Wystawca jest zobowiązany do pozostawienia terenu otrzymanego pod stoisko w stanie nie zmienionym.
W gestii wystawcy jest zabezpieczenie otrzymanego terenu przed uszkodzeniem (uszkodzenia mechaniczne,
zalanie olejem itp.). W przypadku uszkodzenia przez wystawcę terenu otrzymanego pod stoisko organizator
obciąży wystawcę kosztami naprawy.
§ 13
Wystawca który otrzymał potwierdzenie udziału w LLA, a z przyczyn losowych nie może w nim
uczestniczyć, zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia organizatora o rezygnacji z przyznanego
miejsca pod stoisko. W przypadku zgłoszenia rezygnacji ze stoiska w terminie 7 (siedmiu) lub więcej dni
przed rozpoczęciem imprezy LLA organizator zwraca wystawcy 100% opłaty za stoisko wpłaconej
wcześniej przez wystawcę. W przypadku zgłoszenia rezygnacji ze stoiska w terminie krótszym niż
7 (siedem) dni przed terminem rozpoczęcia imprezy LLA organizator nie zwraca wystawcy opłaty za stoisko
wpłaconej wcześniej przez wystawcę.

Zgłoszenie należy odesłać na adres Biura Organizacyjnego:
Lwówecki Ośrodek Kultury
ul. Przyjaciół Żołnierza 5
59-600 Lwówek Śląski
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.04.2017 r.
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ZGŁOSZENIE
NA
PLAC HANDLOWY

ZGŁOSZENIE NA PLAC HANDLOWY XX LLA
14 - 16 lipca 2017 r.
Proszę o przyznanie miejsca pod stoisko handlowe o wymiarach:

dł. w metrach =

X

głębokość w metrach =

Na stoisku prowadzony będzie handel (Dokładny opis asortymentu):

Pobór energii elektrycznej
łączna moc urządzeń na stoisku (kW) =
Nazwa i adres firmy/wystawcy do umowy oraz imię i nazwisko osoby
reprezentującej firmę:

Nazwa i adres firmy/wystawcy do korespondencji:

NIP
tel.
e-mail:
Oświadczam, że zapoznałem(łam) się z regulaminem Placu Handlowego LLA oraz akceptuję wszystkie jego warunki.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Lwówecki Ośrodek Kultury zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 133).

podpis ....................................
KARTĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI!

Plac Handlowy jest częścią festynu rodzinnego organizowanego w ramach odbywającego się od kilkunastu lat w
Lwówku Śląskim - Lwóweckiego Lata Agatowego, które przyciąga wielotysięczną rzeszę gości. Stoiska placu
handlowego rozmieszczone są na terenie rynku miejskiego i ulic przyległych.
Regulamin placu handlowego XX LLA w dniach 14 - 16 lipca 2017 roku.
§1
Warunkiem otrzymania miejsca pod stoisko na placu handlowym LLA jest:
1. - przesłanie do Biura Organizacyjnego LLA czytelnie (DRUKOWANYMI LITERAMI) i poprawnie (we
wszystkich rubrykach) wypełnionego zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2017 r.
(zgłoszenia przesłane po terminie będą przyjmowane wyłącznie na listę rezerwową natomiast zgłoszenia
wypełnione nieczytelnie lub niedokładnie traktowane będą jako nieważne)
2. - otrzymanie od organizatora umowy na piśmie dotyczącej przyznania miejsca pod stoisko (ze względu na
ograniczoną ilość miejsc o jego przyznaniu zadecyduje kolejność nadsyłania zgłoszeń, proponowany asortyment
towarów handlowych, jakość i wygląd stoiska, ewentualne referencje. W przypadku ustalonej przez organizatora
wyłączności na sprzedaż określonego produktu o wyborze wystawcy decyduje jakość, ilość i wyposażenie
posiadanych przez wystawcę stoisk oraz wysokość proponowanej opłaty za wyłączność.
3. - zaakceptowanie przez wystawcę regulaminu placu handlowego LLA
potwierdzone własnoręcznym podpisem;
4. - podpisanie umowy z organizatorem LLA;
5. - dokonanie opłaty w kwocie i terminie ustalonych w umowie (wysokość opłat za poszczególne stoiska
z wyłączeniem opłaty za wyłączność ustalana jest na podstawie cennika).
§2
Dla wystawców zakwalifikowanych do wzięcia udziału w LLA organizator zapewnia:
1 - miejsca pod stoiska handlowe o powierzchni ustalonej w umowie (prawo do wyznaczania miejsc handlowych
posiada wyłącznie organizator).
2 - możliwość korzystania z energii elektrycznej o mocy ustalonej w umowie (pod warunkiem zaznaczenia takiej
potrzeby przez wystawcę w zgłoszeniu)
3 - możliwość prezentacji i sprzedaży towarów w ciągu trzech dni:
14.07 (piątek)
godz. 15.00 - 22.00
15.07 (sobota)
godz. 10.00 - 22.00
16.07 (niedziela)
godz. 10.00 - 22.00
4 - montaż stoiska/uzupełnienie towarów:
14.07 (piątek)
godz. 10.00 - 15.00
15.07 (sobota)
godz. 8.00 - 10.00
16.07 (niedziela)
godz. 8.00 - 10.00
5 - demontaż stoiska:
16.07 (niedziela)
od godz. 22.00
Ponadto, dopuszczalny jest jedynie krótkotrwały postój samochodu na terenie placu handlowego w piątek
i sobotę w godzinach pomiędzy 22.00-22.30 w celu zabezpieczenia towaru eksponowanego na stoisku.
§3
Postój samochodów na terenie placu handlowego LLA jest możliwy wyłącznie w czasie przewidzianym na
przygotowanie, montaż, zaopatrzenie i demontaż stoiska (§ 2 pkt. 4 i 5).
Pozostawienie przez wystawcę samochodu na terenie placu handlowego w czasie wykraczającym poza ustalone
w §2 pkt. 4 i 5 godziny jest równoznaczne z naruszeniem zasad niniejszego regulaminu i skutkować będzie
odholowaniem samochodu na parking na koszt wystawcy. W szczególnych przypadkach zaistnienia konieczności
wjazdu i postoju pojazdu na terenie placu handlowego poza czasem ustalonym w regulaminie należy na taki
wjazd i postój uzyskać zgodę organizatora.
§4
LLA jest festynem plenerowym, odbywającym się na nie zamkniętym, ogólnodostępnym terenie i udział w nim
wiąże się z ryzykiem kradzieży lub uszkodzenia stoiska.
§5
Pełną opłatę (bez względu na czas pobytu) za stoisko, wystawca winien bezwarunkowo uiścić w kwocie i
terminie ustalonym w umowie.

