REGULAMIN
FESTIWALU CZEKOLADY I SŁODKOŚCI W BIELSKU-BIAŁEJ
5-7 KWIETNIA 2019r
1. Postanowienia Regulaminu obowiązują wszystkich uczestników Festiwalu Czekolady
i Słodkości w Bielsku-Białej, które odbywają się pod marką Festiwal Czekolady
i Słodkości w Bielsku – Białej, zwane dalej „Festiwalem”, organizowany przez We
Form NIP: 5472006113 REGON 300816850 z siedzibą w Warszawie (04-205) ul.
Naddnieprzańska 6/2 (dalej „Organizator”), który odbędzie się w dniu 5-7 kwietnia
2019r. (w godzinach od 9:00 do 19:00) na Rynku Starego Miasta w Bielsku-Białej.
2. Festiwal jest imprezą o charakterze targowym i wystawienniczym, a jego celem jest
prowadzenie sprzedaży i promocji wyrobów cukierniczych produkowanych przez
Wystawców uczestniczących w Festiwalu.
3. Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zamówienia
Powierzchni wystawienniczej.
4. W celu zarezerwowania powierzchni prosimy wydrukować oraz wypełnić czytelnie
kartę zgłoszeniową. Następnie należy ją podpisać, zeskanować i przesłać e-mailem
na adres izabela.augustyn@weform.com.pl
5. Ponadto warunkiem uczestnictwa jest również zapoznanie się i podpisanie wraz
z pieczątką niniejszego regulaminu uczestnictwa.
6. Firma We Form, mając komplet wypełnionych przez Państwa dokumentów, oraz
wpłacaną całość kwoty za udział w targach ,wystawi Fakturę VAT.
7. Opłaty za najem powierzchni wystawienniczej oraz przydział stoisk jest uzależniony
od możliwości i decyzji Organizator.
8. Wystawca dokonuje zapłaty należności w następujący sposób:
 50% wartości zamówienia do 28.02. 2018r. Klienci poinformowani w marcu ,
wpłacają 50% zaliczki do 18.03. 2019r.
 Pozostałą cześć należności nie później niż do 24.03.2019 r.
9. Za termin wpłaty należności Strony uznają datę wpływu środków pieniężnych
na rachunek bankowy Organizatora. Od nieterminowej wpłaty należności naliczane
będą odsetki w wysokości ustawowej.
10. Wystawca zobowiązuje się do przekazania Organizatorowi na rzecz konkursów
oraz promocji produktów o łącznej wartości co najmniej 60 zł.
11. Numer konta, na który należy wpłacić należność:
We Form Rafał Mrzygłód
40 1140 2004 0000 3702 7631 7089
W temacie wpisujesz: Festiwal Czekolady w Bielsku-Białej
12. Po dokonaniu wpłaty na konto firmy We Form, prosimy o przesłanie potwierdzenia
transakcji na adres: izabela.augustyn@weform.com.pl

13. Zamówienie jest ważne, wyłącznie wtedy, kiedy wypełnione są wszystkie wskazane
okna dokumentów oraz podpisane wszystkie dokumenty (tu: karta zgłoszeniowa
i regulamin)
14. Zamówienie nieopłacone nie zostaną zapisane na listę wystawienniczą, tym
samym nie będą brane pod uwagę przy organizacji wydarzenia.
15. Rezygnacja Wystawcy z udziału w Festiwalu lub z zamówionych usług,
w szczególności odwołanie uczestnictwa winna być dokonana w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
 W przypadku rezygnacji z udziału w Festiwalu w terminie dłuższym niż 60dni
przed rozpoczęciem Festiwalu, Wystawca zobowiązany jest zapłacić
Organizatorowi kwotę w wysokości 45 % wartości wszystkich zamówionych
usług, jako opłatę manipulacyjną w związku z poniesionymi przez
Organizatora kosztami związanymi ze zgłoszeniem uczestnictwa Wystawcy
w Festiwalu. Ewentualna nadpłata powstała w związku z dokonaniem wpłaty
zostanie zwrócona Wystawcy w ciągu 30 dni od otrzymania rezygnacji.
 W przypadku rezygnacji z udziału w Festiwalu w terminie krótszym lub
równym 60 dni przed rozpoczęciem Festiwalu, Wystawca zobowiązany jest
zapłacić Organizatorowi kwotę w wysokości 100 % wartości wszystkich
zamówionych usług, jako opłatę manipulacyjną w związku z poniesionymi
przez Organizatora kosztami związanymi ze zgłoszeniem uczestnictwa
Wystawcy w Festiwalu.
 Rezygnacja Wystawcy z udziału w Festiwalu następuje z chwilą doręczenia
pisemnego oświadczenia o rezygnacji do Wykonawcy.
16. W przypadku usunięcia stanowiska handlowego przed zakończeniem imprezy,
czyli w trakcie jej trwania, jest równoznaczne z obowiązkiem zapłaty przez
Wystawcę na rzecz Organizatora kary umownej w wysokości 2.000 zł netto.
17. Brak terminowej wpłaty zaliczki oraz całości należności za powierzchnię jest
równoznaczne z uznaniem przez Organizatora za rezygnację Wystawcy z udziału
w Festiwalu.
18. Wystawca jest zobowiązany do bezwzględnego przebywania na stoisku oraz
do zachowania pełnego wyposażenia stoiska w godzinach otwarcia Festiwalu
dla Zwiedzających.
19. Wystawca zobowiązany jest przygotować stanowisko handlowe
 Montaż - dnia 5.04.2019r od godziny 6:00 rano do godziny 10:00.
Z możliwością rozpoczęcia dnia handlowego, zaraz po złożeniu stanowiska.
 Demontaż – dnia 7.04.2019 r. od godziny 19.00 – 21:00.
20. W dniach montażu Wystawca zobowiązany jest zgłosić się do Biura Festiwalu, celem
odbioru powierzchni wystawienniczej i Identyfikatora. Organizator zastrzega sobie
prawo do wyznaczenia określonego terminu odbioru powierzchni wystawienniczej.
Odbioru może dokonać jedynie upoważniony przedstawiciel Wystawcy wymieniony
w Zamówieniu lub upoważniony przez taką osobę.
21. Eksponaty nie mogą być umieszczane w przejściach. Na stoiskach nie wolno
urządzać pokazów, które mogłyby spowodować zatłoczenia lub stanowiłyby
przeszkodę dla ruchu zwiedzających.

22. Wystawca ma prawo eksponować i reklamować swoje towary wyłącznie na
wykupionym stoisku pod warunkiem, że eksponaty nie zasłonią sąsiednich ekspozycji
ani nie zakłócą normalnego toku pracy innych wystawców.
23. Na wydarzeniu obowiązuje brak umów na wyłączność, szczególnie w śród
klientów tematycznie związanych z imprezą z branży spożywczej, tu: produkty
czekoladowe oraz słodycze.
24. Maszyny i urządzenia wolno podłączyć tylko wtedy, gdy wyposażono je we wszelkie
przepisowe elementy ochronne.
25. Dostawa towarów, eksponatów targowych, montaż oraz wyposażenie stoisk musi być
zakończona przed otwarciem Festiwalu tj. do godziny 9:00 w dniach trwania festiwalu.
26. Na terenie Festiwalu, czyli na Rynku starego Miasta obowiązuje bezwzględny
zakaz parkowania pojazdów, czyli terenie wydarzenia oraz miejscach
niedozwolonych.
27. Wjazd samochodem na teren Festiwalu może odbywać się tylko na podstawie
przepustki wydanej przez Organizatora i w godzinach podanych przepustce
28. W dniu 7.04.2019 r. do g. 21:00 Wystawca zobowiązany jest usunąć eksponaty, tablice
reklamowe, bannery i inne nośniki oraz przywrócić zajmowaną powierzchnię
wystawienniczą lub stoisko systemowe do stanu z dnia przekazania przez
Organizatora. W przypadku niewykonania powyższych czynności w terminie.
Organizator zleci ich wykonanie na koszt i ryzyko Wystawcy, a pozostawione przez
Wystawcę elementy usunie na koszt i ryzyko Wystawcy.
29. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zniszczenie lub zaginiecie
mienia Wystawcy nieusuniętego w terminie z terenu Festiwalu.
30. Na terenie Festiwalu obowiązuje bezwzględny zakaz wylewania nieczystości
płynnych. Za zaistniałe braki i uszkodzenia powierzchni Wystawca zostanie
obciążony równowartością ich ceny rynkowej na dzień podpisania Regulaminu.
31. Transport materiałów szczególnie ciężkich i wielkogabarytowych wymaga uzyskania
indywidualnej zgody Organizatora.
32. Na terenie Rynku obowiązuje bezwzględny zakaz:
 korzystania z uszkodzonej lub prowizorycznej instalacji elektrycznej,
eksploatowania urządzeń elektrycznych sprzecznie z ich przeznaczeniem
lub przepisami, a także pozostawiania bez dozoru włączonych do sieci
elektrycznej urządzeń nieprzystosowanych do ciągłej eksploatacji,
 zastawiania dojść i dojazdów do urządzeń przeciwpożarowych
 umieszczania na stoisku eksponatów niebezpiecznych dla uczestników
i zwiedzających. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia oraz odmowy
wystawienia eksponatów, które uzna za niebezpieczne;
33. Zabudowa
 Wystawca wykonujący zabudowę zobowiązany jest do codziennego sprzątania
ciągów komunikacyjnych w obrębie stoiska podczas montażu i demontażu
oraz stoiska targowego podczas trwania imprezy targowej. W przypadku
niewykonania powyższych prac porządkowych Organizator zleci ich
wykonanie na koszt i ryzyko Wystawcy.



Stoiska wystawiennicze łącznie z urządzeniami i eksponatami oraz nośnikami
reklam należy montować w taki sposób, żeby nie stanowiły zagrożenia dla
życia, zdrowia i bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Festiwalu.
 W uzasadnionych wypadkach, Organizator może ingerować w wystrój
i wyposażenie stoiska, w szczególności usuwać przedmioty niebezpieczne
i wydzielające nieprzyjemne zapachy, demontować na koszt i ryzyko
Wystawcy urządzenia zakłócające prace innym Wystawcom, a także zabronić
używania sprzętu nagłaśniającego lub audiowizualnego, jeśli utrudnia on pracę
innym Wystawcom.
34. Organizator zabezpiecza dostawy energii elektrycznej wraz z podłączeniem
na stoiskach wystawienniczych.
35. W przypadku zapotrzebowania na energię elektryczną Uczestnik zobowiązany
jest do poinformowania Organizatora o zapotrzebowaniu podając ilość KW
w karcie zgłoszeniowej.
36. Wystawca wykonujący zabudowę powierzchni wystawienniczej, zobowiązany
jest do przekazania Organizatorowi projektu zabudowy stoiska w 2 rzutach
z zaznaczeniem miejsc doprowadzenia mediów oraz innych niezbędnych do jej
realizacji nie później niż do 25.03.2019 r. oraz uzyskania zgody Organizatora,
na realizacje projektu.
37. Wystawca musi posiadać biały czysty namiot, którego zdjęcie przekaże
organizatorowi przed rozpoczęciem wydarzenia. W przypadku braku akceptacji
namioty zostaną zamówione na koszt wystawcy z firmy zewnętrznej. Jeżeli
na samym wydarzeniu okaże się , ze namiot nie spełnia ustalonych wcześniej
wymogów, Organizator ma prawo zrezygnować z uczestnictwa wystawcy bez
zwrotów kosztów za udział.
38. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia eksponatów powstałe
w wyniku przerwy w dostawie energii elektrycznej, zasilania wodnego, itp. Ryzyko
związane z ekspozycją maszyn i urządzeń wymagających bezawaryjnego zasilania
elektrycznego, wodnego, itp. obciąża wyłącznie Wystawcę.
39. Zaleca się ubezpieczenie przez Wystawców mienia znajdującego się na Festiwalu
oraz wykupienie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wynikającej
z uczestnictwa w Festiwalu. Za bezpieczeństwo mienia, zarówno w ciągu dnia jak i
w nocy, odpowiada Wystawca.
40. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku ewentualnej kradzieży
eksponatów i wyposażenia znajdującego się na stoisku bez względu
na towarzyszące kradzieży okoliczności.

Podpis Organizatora

Data i Podpis Zamawiającego

