
	 	 	 	 	

	 	 	 	 								 	
	
	 	 	 			REGULAMIN	DLA	WYSTAWCÓW	IMPREZY	
	

	 	 	 	 					§	1	POSTANOWIENIA	OGÓLNE	
	
1.	Organizatorem	wydarzenia	Kraft	Fest	Festiwal	Browarów	Rzemieślniczych	zwanego	dalej	„Imprezą”	
jest	Muzeum	Niepołomickie,	ul.	Zamkowa	2,	32-005	Niepołomice,	zwane	dalej	„Organizatorem”.	
2.	Impreza	odbywa	się	w	dniach	od	6	do	7	sierpnia	2022	r.	na	terenie	Małopolskiego	Centrum	Dźwięku	
i	Słowa,	ul.	Zamkowa	4,	32-005	Niepołomice.		
3.	Impreza	ma	charakter	plenerowy.	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 								§	2		ZGŁOSZENIE	UDZIAŁU		
	 	
1.	 Warunkiem	 zgłoszenia	 udziału	 w	 Imprezie	 jest	 przesłanie	 na	 adres	 mailowy	 Organizatora,
(aleksandra.fortuna@mcdis.pl)	 informacji,	 która	 stanowi	 wyrażenie	 gotowości	 uczestnictwa	 w	
Imprezie	i	jest	równoznaczna	ze	złożeniem	oferty.	Informacja	powinna	zawierać:		

• nazwę	i	opis	browaru;	
• dane	kontaktowe;	
• dane	do	rozliczeń;	
• określenie	zapotrzebowania	na	prąd	(pobór	prądu	podłączanych	urządzeń).	

2.	Organizator	poinformuje	o	przyjęciu	oferty	uczestnictwa	w	Imprezie.	Po	przyjęciu	oferty	Wystawca	
zostanie	poproszony	o	spełnienie	warunków	uczestnictwa.		
	
	 	 	 	 					§	3	WARUNKI	UCZESTNICTWA	
	 	 	 	
1.	Warunkiem	 uczestnictwa	w	 Imprezie	 jest	 uiszczenie	 opłaty	 za	 uczestnictwo	w	wysokości	 300	 zł	
brutto	na	rachunek	bankowy	Organizatora	na	podstawie	faktury	wystawionej	przez	Organizatora.		
2.	 Brak	 wpłaty	 należności	 za	 uczestnictwo	 jest	 równoznaczny	 z	 rezygnacją	 Wystawcy	 z	 udziału	 w	
Imprezie.	
3.	Opłata	za	uczestnictwo	nie	podlega	zwrotowi,	jeśli	rezygnacja	nastąpiła	ze	strony	Wystawcy.	
4.	 Organizator	 zastrzega	 sobie,	 w	 przypadkach	 zaistnienia	 okoliczności	 od	 niego	 niezależnych	 ze	
względu	 na	 działanie	 siły	 wyższej	 na	 przykład	 w	 wyniku	 zjawisk	 przyrody	 takich	 jak	 załamanie	
pogody,	klęski	żywiołowe,	strajki,	bojkoty,	wojny,	czy	też	z	uwagi	na	decyzje	władz	państwowych	np.	
wprowadzenie	bezwzględnie	obowiązujących	przepisów	prawa	ograniczających	możliwość	organizacji	
wydarzeń	tego	rodzaju	w	danym	czasie	(żałoba	narodowa,	zagrożenie	terrorystyczne	 itp.)	prawo	do	
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odwołania,	 częściowego	 zamknięcia,	 skrócenia	 albo	 przełożenia	 terminu	 Imprezy.	W	 takich	
przypadkach	Wystawcy	nie	przysługuje	prawo	do	odszkodowania	a	uiszczona	opłata	za	uczestnictwo	
zostanie	mu	zwrócona.		
	
	 	 	 	 					 				§	4	KONCESJA	
	
1.	Wystawca	zobowiązany	jest	posiadać	wszelkie	wymagane	dokumenty	uprawniające	do	prowadzenia	
działalności	 gospodarczej	 zgodnie	 z	 obowiązującymi	 w	 tym	 zakresie	 przepisami.	 Za	 brak	
odpowiednich	dokumentów	i	pozwoleń	odpowiada	Wystawca.		
2.	 Wystawca	 zoobowiązuje	 się	 uzyskać	 niezbędne	 zezwolenie	 na	 sprzedaż	 napojów	 alkoholowych	
przeznaczonych	do	spożycia	poza	miejscem	sprzedaży.	
3.	Organizator	zapewnia	zgodę	na	sprzedaż	napojów	alkoholowych	na	terenie	Imprezy	oraz	program	
Imprezy,	niezbędny	do	uzyskania	zezwolenia	w	Urzędzie	Miasta	i	Gminy	Niepołomice.	
	
	
	 	 	 	 	 §	5	ORGANIZACJA	 	
	
1.	Organizator	określa	lokalizację	stanowisk	oraz	zapewnia	dostęp	do	prądu	każdemu	z	Wystawców.	
2.	Wystawca	zobowiązany	 jest	do	zapewnienia	stoiska	we	własnym	zakresie	 -	namiotu	o	wymiarach	
maksymalnie	3	x	3m.		
3.	Wystawca	 zoobowiązuje	 się	 przygotować	 stoisko	 na	 conajmniej	 1	 godzinę	 przed	 rozpoczęciem	
Imprezy	 tj.	 6	 oraz	 7	 sierpnia:	 godz.	 12:00.	 Możliwość	 rozkładania	 stanowisk	 (namiotów)	 w	 dniu	 6	
sierpnia:	od	godz.	9:00.	
4.	Wystawca	na	Imprezie	zobowiązany	jest	do	utrzymywania	estetycznego	wyglądu	stoiska	i	zaplecza.	
5.	 Organizator	 zapewnia	 zabezpieczenie	 terenu	 przez	 profesjonalną	 eirmę	 ochroniarską,	 szeroką	
reklamę	Imprezy,	bogaty	program	artystyczny	i	merytoryczny	oraz	inne	wydarzenia	odbywające	się	na	
terenie	Imprezy.	
6.	Organizator	zastrzega	sobie	prawo	odmówienia	sprzedaży	 towarów,	bez	ponoszenia	 jakiejkolwiek	
odpowiedzialności	z	 tego	tytułu,	które	uzna	za	niebezpieczne	 lub	które	swą	treścią	 lub	wyglądem	są	
sprzeczne	z	prawem,	zasadami	współżycia	społecznego,	moralnością	publiczną.	
7.	Niedopuszczalny	 jest	obrót	 towarami	 lub	usługami,	których	posiadanie	 i	oferowanie	 jest	zakazane	
bądź	ograniczone	z	mocy	prawa	i	obowiązujących	przepisów.		
8.	 Wystawca	 zobowiązany	 jest	 do	 przestrzegania	 terminów	 przydatności	 do	 spożycia	 i	 trwałości	
towarów	spożywczych	przeznaczonych	do	sprzedaży.	
9.	Podczas	Imprezy	zakazuje	się	parkowania	pojazdów	mechanicznych	na	terenie	Imprezy.	W	obrębie	
Małopolskiego	Centrum	Dźwięku	znajduje	się	bezpłatny	parking.		
10.	 Organizator	 nie	 ponosi	 odpowiedzialności	 za	 szkody	 lub	 ubytki	 w	mieniu	Wystawców	 Imprezy,	
spowodowane	przez	osoby	trzecie	albo	powstałe	z	przyczyn	 leżących	po	stronie	poszkodowanego	w	
czasie	montażu,	demontażu	stoiska	i	w	czasie	trwania	Imprezy.	
11.	Organizator	nie	ponosi	odpowiedzialności	za	szkody	w	mieniu	Wystawców	Imprezy	spowodowane	
siłą	 wyższą	 np.	 pożarem,	 eksplozją,	 uderzeniem	 pioruna,	 wichurą,	 zalaniem	 wodą,	 niezależną	 od	
Organizatora	przerwą	w	dostawie	prądu.	
12.	Wystawcy	Imprezy	powinni	we	własnym	zakresie	zawrzeć	umowy	ubezpieczenia	z	tytułu	OC	oraz	
na	 własny	 koszt	 i	 ryzyko	 ubezpieczyć	 swoje	 mienie	 znajdujące	 się	 na	 terenie	 Imprezy	 (eksponaty,	
towary	 handlowe,	 sprzęt	 i	 urządzenia	 na	 stoisku,	 elementy	 zabudowy	 i	 wyposażenia	 stoisk,	mienie	



prywatne,	 pojazdy	 służbowe	 itp.),	 zarówno	 na	 okres	 trwania,	 jak	 i	 na	 okres	 montażu	 i	 demontażu	
stoisk.	
13.	Organizator	nie	odpowiada	za	pojazdy	pozostawione	na	terenie	imprezy,	zarówno	na	czas	trwania	
Imprezy,	jak	i	na	czas	montażu	i	demontażu	stoisk.	
	
	
	
	


