REGULAMIN
organizacji przez DODR we Wrocławiu imprezy plenerowej
Wrocław - niedziela 2.07.2017 r.
§1
Celem organizacji V Festynu „Dolnośląska wieś zaprasza 2017” zwanego dalej „Imprezą” jest
promocja rozwoju obszarów wiejskich i naszego regionu. Jest to jednodniowa impreza plenerowa o
charakterze festynu dla mieszkańców Wrocławia, ukazująca wieś dolnośląską, jako interesujące
miejsce do wypoczynku, edukacji i zabawy.
Program przewiduje prezentację oferty usług świadczonych przez podmioty działające na terenach
wiejskich naszego Regionu w zakresie: turystyki wiejskiej (zagrody edukacyjne, gospodarstwa
agroturystyczne i ekologiczne), dziedzictwa kulturowego i kulinarnego (tradycyjne produkty
regionalne oraz występy ludowych zespołów artystycznych).

Organizatorzy
§2
Organizatorami Imprezy są: Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz Urząd
Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich na lata 2016-2017 dla województwa dolnośląskiego.

Termin i miejsce
§3
1. Impreza odbędzie się 2 lipca 2017 r. we Wrocławiu.
2. Rozpoczęcie imprezy nastąpi o godz.12.00 i trwać będzie do godzin 17.00.
3. Impreza organizowana jest na terenie DODR przy ul. Zwycięskiej 4 (tereny zielone pomiędzy
obiektem hotelowym AGRO oraz parkingiem Wrocławskich Torów Wyścigów Konnych).

Uczestnictwo
§4
1. Udział wystawców w Imprezie może nastąpić na podstawie zaproszenia organizatorów, albo na
podstawie pisemnego zgłoszenia na karcie zgłoszeniowej przesłanej do organizatora.
2. W celu wystąpienia na Imprezie, każdy podmiot składa pisemne zgłoszenie uczestnictwa ze
wskazaniem opisu produktów oferowanych w ramach organizowanego stoiska wraz
z pisemnym oświadczeniem o zapoznaniu się z Regulaminem oraz oświadczeniem
o prowadzonej podczas imprezy działalności handlowej czy usługowej zgodnie
z obowiązującym prawem.
3. W celu niedopuszczenia do wprowadzenia do obrotu wyrobów zawierających alkohol
pochodzący z produkcji nierejestrowanej, dot. także wina własnej produkcji. Organizator
informuje, że Impreza, będzie monitorowana pod kątem legalności alkoholu przez Służby
Celne.

Prawa i obowiązki uczestników i organizatorów
§5
1. Wystawcy pokrywają we własnym zakresie koszty dojazdu.
2. Organizatorzy zapewniają Wystawcom nieodpłatne udostępnienie powierzchni wystawowej na
zorganizowanie stoiska wraz z uzgodnionymi elementami infrastruktury, w tym dostępem do
zasilania w energię elektro-energetyczną, zabezpieczenie sanitarne i p/ppoż. oraz dozór służb
porządkowych.
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3. Wystawcy z własnymi stoiskami zobowiązani są do zakończenia prac związanych z montażem
stoiska na pół godziny przed godziną rozpoczęcia imprezy wskazaną w § 3 pkt.2.
4. Demontaż stoisk przez wystawców jest możliwy po godzinie zakończenia imprezy wskazanej
w § 3 pkt.2.
5. Zespoły Artystyczne, biorące udział w Imprezie pokrywają we własnym zakresie koszty
ewentualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w tym odpowiedzialności za
naruszenie praw autorskich osób trzecich oraz niedokonanie stosownej opłaty za publiczne
wykonywanie utworów i muzyki ludowej albo utworów prawnie chronionych, na rzecz
właściwych i licencjonowanych, przez Min. Kultury i Sztuki instytucji.
6. Organizator zapewni Zespołom Artystycznym, biorącym udział w imprezie poczęstunek i
napoje na podstawie przydzielonych talonów.
7. Występy odbywać się będą z wykorzystaniem sprzętu nagłośniającego zagwarantowanego
przez organizatora tj. mikrofony bezprzewodowe, mikrofony przewodowe, odtwarzacz DVD.

Uprawnienia członków służb porządkowych
§6
1. Służby porządkowe zorganizowane przez organizatora, w celu realizacji powierzonych im
zadań, są uprawnione do sprawdzania uprawnień do przebywania na imprezie, legitymowania
osób, wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub
zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy.
2. W przypadku stwierdzenia braku uprawnień do przebywania na imprezie lub niewykonania
polecenia porządkowego służby mają prawo wezwać daną osobę do opuszczenia imprezy.
3. Służby wykonując swoje zadania muszą się posługiwać i legitymować odpowiednimi
identyfikatorami.

Sprawy różne
1.

2.
3.
4.

5.

6.

§7
Każdy z uczestniczących Imprezy ma obowiązek respektować polecenia Organizatora, w celu
zapewnienia sprawnego przebiegu jak również bezpieczeństwa publicznego przedmiotowej
imprezy otwartej.
Ze względów bezpieczeństwa w trakcie trwania imprezy w godzinach wskazanych w § 3 pkt.2,
zabrania się wystawowym poruszania po terenie pojazdami samochodowymi.
Organizator nie zapewnia wystawcom innych rzeczy wyraźnie nie zaznaczonych w nin.
Regulaminie.
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu i wydawania zarządzeń organizacyjnych przysługuje
wyłącznie organizatorom, które przekazywane będą uczestnikom Imprezy i publiczności za
pośrednictwem prowadzącego.
W sprawach spornych lub nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą
miały przepisy ustawy o organizacji imprez artystycznych i rozrywkowych oraz kodeksu
cywilnego.
W razie roszczeń finansowych sądem właściwym będzie sąd miejscowo i rzeczowo właściwy
dla siedziby DODR we Wrocławiu.
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