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REGULAMIN UDZIAŁU WYSTAWCÓW 

8. FESTIWAL RÓŻ 

03.07.2022, ŁASK 

 
1. Organizatorem 8 Festiwalu Róż jest Gmina Łask, z siedzibą ul. Warszawska 14,  

98-100 Łask. 

2. Miejsce imprezy: Plac 11 Listopada (rynek) 

3. Termin: 03.07.2022, godz. 11:00-22:30 

4. Osoby/instytucje prowadzące działalność gospodarczą w branży: ogrodniczej, 

rękodzieło artystyczne, wyroby cukiernicze, zabawki, zainteresowane udziałem  

w Festiwalu zobowiązane są do wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego. 

5. Formularz zgłoszeniowy będący załącznikiem do niniejszego regulaminu dostępny jest 

na stronach internetowych: www.lask.pl, www.festiwalroz.lask.pl oraz w Urzędzie 

Miejskim w Łasku (ul. Warszawska 14, 98-100 Łask) w Biurze Obsługi Interesanta oraz  

w pokoju 37. 

6. Formularz zgłoszeniowy należy złożyć do dnia 24.06.2022r. w Biurze Obsługi 

Interesanta Urzędu Miejskiego w Łasku (ul. Warszawska 14, 98-100 Łask),  

z dopiskiem na kopercie: „8 Festiwal Róż- stoisko” lub zeskanowany wysłać na email: 

a.mozdzanowska@lask.pl  

7. Formularz zgłoszeniowy złożony po wyznaczonym terminie nie będzie rozpatrywany. 

8. Warunkiem udziału w Festiwalu jest otrzymanie mailowej/telefonicznej akceptacji 

zgłoszenia.  

9. Organizator zastrzega sobie możliwość wyboru wystawców.  

10. W czasie Festiwalu działalność handlową można prowadzić tylko w wyznaczonym 

przez Organizatora miejscu. 

11. Każdemu wystawcy miejsce wystawowe zostanie przypisane przez Organizatora  

i dokładnie wskazane w dniu jego rozpoczęcia. Miejsca pod stoiska są udostępnione 

nieodpłatnie.  

12. Wystawców obowiązuje całkowity zakaz wjazdu samochodem na płytę rynku. Pojazdy 

należy parkować w wyznaczonych do tego miejscach.  

13. Wystawca zobowiązany jest do: 

- dokładnego zabezpieczenia stoiska w dniu wydarzenia, 

- utrzymania porządku na stoisku oraz w jego bezpośrednim otoczeniu,  

- odpowiedzialności za szkody wyrządzone w czasie trwania  Festiwalu i zobowiązuje 

się do ich naprawienia lub pokrycia kosztów naprawy, 

-przestrzegania bezwzględnie obowiązujących przepisów regulujących sprzedaż 

oferowanych produktów. 

14. Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych  

i sanitarnych.   

15. Kwestie natury formalno-prawnej związane ze sprzedażą produktów, tj. zezwolenia, 

koncesje, licencje, podatki leżą wyłącznie po stronie wystawcy. Jednocześnie każdy 

wystawca winien ubezpieczyć swoją działalność w tym posiadane mienie we własnym 

zakresie i na swój koszt. Wszelkimi ewentualnymi karami nałożonymi na Organizatora, 

a wynikającymi z nieprzestrzegania przepisów administracyjnych przez wystawcę 

zostanie obciążony wystawca.  
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16. Osoby uczestniczące w Imprezie wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie ich 

wizerunku w materiałach filmowych, publikacjach promocyjnych realizowanych przez 

Organizatora.  

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: 

- produkty przechowywane lub wystawione na stoisku, 

- uszkodzenia powstałe na osobie lub mieniu wystawcy przed, po i w trakcie trwania 

Festiwalu,  

- szkody powstałe na osobie lub mieniu wystawcy spowodowane kradzieżą oraz 

zdarzeniami losowymi,  

- szkody powstałe na osobie lub mieniu uczestników Festiwalu powstałe w wyniku 

okoliczności za które odpowiada wystawca. 

18. Podczas trwania Festiwalu w sprawach organizacyjnych i porządkowych decyzje 

podejmuje Organizator. 

19. Dodatkowych informacji udziela się pod numerem telefonu 043 676 83 37. 

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany w powyższym 

Regulaminie, informacje o ewentualnych zmianach będą zamieszczane na stronie 

www.lask.pl oraz www.festiwalroz.lask.pl   

20. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie zastosowanie 

mają przepisy Kodeksu Cywilnego.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


