REGULAMIN
BAZAREK DZIEJE SIĘ
I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Organizatorem Bazarek ,,Dzieje się'' jest firma Dzieje się Paula Żochowska.
2. Bazarek ,,Dzieje się” będzie odbywać się w każdą środę i sobotę miesiąca ( Oprócz Świąt
Państwowych lub innych wydarzeń losowych, nie zależnych od organizatora)
3. Miejscem odbywania się Bazarku ,,Dzieje się'' jest lokal przy ulicy Czerwony Dwór 17 w
Gdańsku.
4. Celem Bazarku ,,Dzieje się” jest promocja regionu poprzez produkty, zdrową żywność, tradycje
kulinarne,spotkania twórców ludowych.
5. Promocja sztuki kulinarnej wraz z warsztatami.
6. We wszystkich kwestiach związanych z Bazarkiem należy kontaktować się wyłącznie z firmą
Dzieje Się w Gdańsku, Czerwony Dwór 17 - Paula Żochowska 501-962-595, e-mail :
dziejesie1@wp.pl
II. ZASADY UCZESTNICTWA
1. Uczestnikiem może być osoba fizyczna lub osoba prywatna posiadająca zdolność do czynności
prawnych.
2. Przedsiębiorca w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w trakcie trwania
Bazarku działalność nie może być zawieszona.
3. Nie dopuszcza się handlu towarami, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia.
4. Udział w bazarku jest dobrowolny.
5. Zgłoszenie udziału w Bazarku ,, Dzieje się” przez uczestnika jest zarazem akceptacją
postanowień niniejszego regulaminu oraz zobowiązaniem do stosowania się do poleceń
organizatora i osób przez niego wyznaczonych, związanych z zapewnieniem bezpiecznego
przebiegu Bazarku.
6. Stoiska oraz punkty gastronomiczno–handlowe powinny być wyposażone, indywidualnie przez
najmujących, w podręczny sprzęt gaśniczy.
7.Firma dzieje się , od handlujących i wystawców, pobiera:
- opłatę za jedno stoisko przygotowanych i udostępnionych przez Organizatora; opłata ta musi
zostać wniesiona w całości nie później niż w dniu rozpoczęcia Bazarku.
8. Aby być uczestnikiem należy
• zaakceptować regulaminu
• opłacić stawkę za udział
• posiadać aktualne certyfikaty, atesty i pozwolenia do prowadzenia handlu i sprzedaży towarów.
III.OBOWIĄZAKI I PRAWA WYSTAWCÓW
1. Każdemu wystawcy miejsce do handlowania zostanie przypisane przez Organizatora przed datą

rozpoczęcia Bazarku i dokładnie wskazane w dniu jego rozpoczęcia.
2. Miejsce do handlowania, wraz z lokalizacją punktu handlowego, wskazuje osoba odpowiedzialna
za wynajem stoiska.
3. Wszelkie kwestie związane ze sprzedażą produktów, tj. pozwolenia, podatki, koncesje, licencje,
ubezpieczenia i inne leżą w kwestii Wystawcy.
4. Wystawca jest zobligowany do :
•
•
•
•
•

Utrzymywanie porządku w miejscu pracy przez cały czas pobytu oraz po jego zakończeniu.
Rozreklamowania stoiska według uzgodnień z organizatorem
Dekoracja stoiska i własny przedłużacz.
Przestrzegania porządku i bezpieczeństwa ogólnych zasad BHP, palenia papierosów i
przepisów sanitarnych.
Zwrotu stanowiska w takim stanie, w jakim zostało udostępnione.
Organizator zapewnia:

•
•

•
•

Stanowisko wyposażone w stół
Dostęp do energii elektrycznej
Ekspozycje uczestnika
Pomoc w obsłudze gości bazarku

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin znajduję się do wglądu na stronie internetowej oraz na fanpage'u portalu
internetowego facebook facebook/@dziejesiegdansk .
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
3. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Bazarku ,, Dzieje się''.
4. Organizator ubezpieczył Bazarek ,, Dzieje się” wykupując polisę OC nr 63642713
5. Kwestie sporne wynikajace z uczestnictwa w Bazarku rostrzyga Organizator.
6. Organizator Bazarku nie ponosi odpowiedzialności za :
• rzeczy pozostawione na stanowisku sprzedaży zajmowanym przez Wystawcę.
• wypadki osób i uszkodzenia towaru przed, po i w trakcie trwania Bazarku ,, Dzieje się" jak
rownież za szkody spowodowane kradzieżą, ogniem, wichurą, uderzeniem pioruna,
ekspolozją, zalaniem wodą, przerwą w dostawie prądu, wody i innymi przyczynami
losowymi.
• wyniki sprzedażowe podczas trwania Bazarku.
7. Uczestnicy bazarku wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów
marketingowych Bazarku.

