
REGULAMIN IMPREZY

''vll 
REG|oNALNA vuYsTAwA zWERzĄT HoDoW-ANYGH'

Sierpc 16. 05. 2010 r.

1' PosTANoWENlAoGÓLNE
1.1. oĘanizatorem Regionalnej Vwstłł'ly zwiefz{ Hodowlanych jes1 Burmistrz Miasta sierpc'
1 .2. llekroć w regulaminie mowa jest o:
a)ampr€zae - naleŻy p%ez to rozumieć Vll Regionalną \^łystawę zwieząt Hodowlanych oraz TaĘi Rolnicze'

Ędące integralną częścłą wys1awy, która odbędzie się w dniu 16.05.2010 r. w godz. 9.30 - 17.00.
b)współorganizatorach - należy przez to rozumieć osoby prawne współpracując€ z organizatorem (na jąo

zaproszenie), biorące udŻał W przygotowaniu imprczy oraz prezentujące swoją ofertę na terenie imprezy
c) hodowcy.wystawcy - należy przez to rozumieć rolników, których zwierzęta będą prezentowane podczas

imprezy
d)wystawcy - należy pŻez to rozumieÓ osoby prawne lub lizyczne prezentujące wt/oją ofeńę (promoqa, spŻedaż

produKów i uśug) podczas imprezy, Kóre dostarczyły do oĘanizatora podpisane zgłoszenie - umowę.
e)sponsorze - należy pŻez to rozumieć osoby prawne prczentujące swoją ofertę podczas imprezy, Kóre zawarly

z oĘanizatorem umowę sponsońngu imprezy
0 terenie imprezy - naleŹy przez to rozumieć wydzielony teren zielony, na gruntach Ędących Własnością Miasta

sierpc, połoŹony w sierpcu na os. Niepodległości pomiędzy ulicami: Paderewskiego' Piłsudskiego isolskiego
g)tercń handlowo _ gastronomiczny _ należy przez to rozumieó wydzielony teren poza terenem imprezy, na

gruntach będących własnością Miasla sierpc, połoŻony w sierpcu na oś. Niepodlegńości pzy ulicy solskiego
(po drugiej stronie terenu imprezy), przeznaczony do pmwadzenia działalności handlowej i gaslronomicznej.

.t.3.Niniejszy regulamin stanowi integralną częśó umowy ze sponsorami i zgłoszenia-umowy zawartej pomiędzy
Organizatorem a Vwstawcami.

1 .4.Pęepisy regulaminu obowiązują wszystkich uczestników Wystawy.

2. WARUNK| uDzlAŁU HoDoWcY-vllYsTAWcY

2.1 .Warunki udziafu w impreże Hodowcy-Wystawcy bydła ras mlecznych określa Regulamin oceny Bydła i
Nagradzania Hodowców Bydła Ras Młecznych.

2'z-DopuszłŻa się udział Hodowców.Wyśawców W imprezie innych ras zwierząt - w formie pokazu - za pisemną

zgodą organizatora.
2.3.Hodowcy_Wystawcy pisemnie potwierdzają swój udział w impreże i są zobowiązani do:
a)przyjęcia ekipy dezynfekcyjnej organizatora, która w dniach 13.0$15.05.2010r' przeprowadzi dezynfekcję

pojazdóW którymi zostaną dowiezione 4vieŻęta ne imprezę. W czasie imprezy pojazdy pozostawiane są na
wydzielonym parldngu p.zez Organizatora.

b)dówozu Zwielząt na imprezę w dniu 16.05.2010 r. w godzinach 7.00 - 8.30. Dopuszcza słę wcześniejszy
plzwÓz zł.rierząt po uzgodnieniu z oĘanizatorem.

c)pozoslawienia ał'lieząt na terenie imp'ezy do godz' 16.30. zastrzegamy moŻiwośó niewypłacenia nagród za
- 
udział w konkursie oceny jeżeli Hodowca-vwstawca opuŚci teren imprezy ze zwierzętami we wcześniejszych
godzinach bez zgody Organizatora.

d)prezentacji swoich zwierząt w strojach imprezy przygotowanych pŻez organizatora
e)dozoru swoich zwierząt oraz ich wyżywienia
D odwiezienia zwierząt po zakończeniu imprezy po godz. 16-30.
g)przes{rzegania niniejszego regulaminu.

3. WARUNKI UDZIALU UIYSTAWCY, PODMIOTU HANDLOWEGO I GASTRONOMICZNEGO
3.1.Wystawca może prezentowaó swoją ofertę (promocja, spŹedaż produktów i usług) zaakceptowaną pnez

organizatora.
3.z'organizator ze4ł,!ala na działalność handlową i gastronomiczną, zaakceptowaną plzez organizatora, na

wydzielonym terenie handlowo-gaslronomicznym'
3.3.Warunkiem udziafu w imprezie jest złożenie u otganizatora, w jego siedzibie, tj. Urząd Miejski w sierpcu' ul.

Pias{owska 11a, o9_2oo sierpc, pisemnego' dokładnie wypełnionąo zgłoszenia-umowy i uiszczenie opłaty za
uczestniGtwo W impr€zie, w nieprzekraczalnym terminae do dnia 6.05.20l0 r.

3.4.Organizator potwierdzi otrzymanie zgbszenia-umowy'
3.5.organizator, na podstawie otrzymanego zgłoszenia_umowy, wystawi FaktuĘ vAT z daą otrzynania na

zapłaty ( na podstawie wyciągu bankowego).
zostanie udostępniona powierzchnia na teren3'6.Wystawcy' podmiotowi handlołvo-gastronomicznemu nie

imprezy jeżeli nie ureguluje płatności wobec olganizatora.
3'7'\^rysokoŚć opłat za (dzieżawę terenu) - powierzchnię pod stoisko podaje się w

podstawie cennika zatwierdzonego peez organizatora będącego integralną częścią
zgłoszeniu_umowie na
niniejszego regulaminu

(załącznik nr 1).
3.li.ce'ny podane w formulazach są cenami netto. Przy płatnościach dolicza się do nid| 22o/o podatku VAT.

Zapłaty należy dokonać na konto:

Uł;ząd Miejski w sieĘcu -1o124o32M1111 0000 29052770 Bank PEKAo s.A l o/sie.pc tyfulem: lńlYsTAWA.
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3.g.opłaty za dzjeżawę powierzchnł pod sloisko zostaną przeznaczone na pokrycie kosaów organizacyjnych
przygotowania i likwidacji imprezy.

4. WARUNK| UDzlAŁU sPoNsoRA
4'1.sponsor może prezentoweć swoją ofertę podczas imprezy, po uprzednim zawarciu z organizatorem umowy

sponsoringu imprezy, określającej szczególowe warunki'
4.2.Warunkiem udŻafu w imprezie jest zlożenie u organizatora, w jego siedzibie, tj. Ulząd Miejski w sierpcu, ul.

Piaśowska 11a, 09200 sierpc, pisemnego, dokładnie wypełnionego zgłoszenia w terminie do dnia 12'0ł2009
Najego podstawie zostanie zawańa ze sponsorem umowa.

4.3.vwsokość sponso'ingu jest okreŚlona w cenniku zatwiedzonym przez organizatora
4'4'Wniesiona kwota sponsoringu zoslanie przeznaczona na pokrycie kosztów oĘanizacyjnych przygotowania i

likwidacji imprezy.
4.5. Dopuszcza się formę Żeczową sponsoringu imprezy.
4.6. W zamian za sponsoring imprezy oĘanizator zapewnia:
a)atrakcyjną lokalizację s1anowiska promocyjnego firmy
b)zamieszczenie na terenie imprezy banerów reklamowych w ilości do 8 szt.
c) udoslępnienie w gazecie wyśawowej miejsca na kolorową reklamę ( 1 storła b'rrEfu A4) .

d)zamieszczenie logo/naa ry firmy na zaproszeniach, w gazecie wystawowej i na plakatach
e)udział sponsora w ceremonii wręczania nagród w zakresie uzgodnionym z organizatorem

o zamieszczenie logo sponsora na stronie intemetowej miaśa w linku vwśawy.

5. WARUNK| UDzlAŁU vt'sPoŁoRGANlzAToRA
5.1.Współorganizator wspólpracuje z organizatorem, na jąo pisemne zaproszenie, pŻy przygotowaniu imprezy

udzielając savojej pomocy rzeczowej lub pieniężnej.
S.2.Wspdłórganiżator może pfezentować swoją ofeńę podczas imprezy, po doslarczeniu do oĘanizatora

informacji o udostępnienie powierzchni pod stoisko.
S.3.Wspólorganizator w zamian za pomoc ŻeeŻową lub finansową ma prawo do bezpłatnego otŻymania

powiózchni pod stoisko, zamieszczenia loga na plekatach, loga i reklamy w gazecie wystawowe.i (% slrcny
iormatu A4 w wersji czamobiał€D' wymienienia z naz]rry na zaproszeniach, udziafu w ceremonii wręczania
nagród.

6. LoKALlzAcJA l zABuDoWA sTolsKA oRAz PRzEPlsY PloRzĄDKoWE
6.1.Lokalizację powieŻchni pod s1oisko wskazuje organizator i wynika ona z warunków organizacyjno-

technicznych.
6.2.oĘanizator zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji powierzchni pod stoisko'
6'3.PowieŻchnię pod śoisko moŻna objąć w dniu 16.05'2010 r' w godz. 6.00 - 9'00. Po plzyjeŹdzie na teren

imprezy należy zgńosić stvoją obecność w punkcie informacyjnym zlokalizowanym na terenie imprezy. Następnie
oęaniżator ulskazuje powiezchnię pod sloisko. stoisko powinno być gotowe do godz. 9.30 i dostępne dla
zwiedzających do godz. 17.oo. Niedopuszczalne jest pozostawienie stoiska bez obsfugi lub wcześniejsza jego

likwidacja bez powiadomienia oĘanizatora. Demontowanie stoiska naleŹy zakończyó do godz' 't9.00.

6.4.Transńoń, zabudowę, zagospodarowanie _ wyposażenie śoiska wykonywane Ę przez zainteresowanych we
wlasnym zakresie.

6.5.oęinizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób, uszkodzenia czy zniszczenia eksponatów w trakcie
urządzania, trwania czy lilMidacji stoiska.

o.o.Nió mozńa umieszczać na sloisku eksponatów niebezpiecznych dla uczestników imprezy i publiczności.

organizator zastrzega sobie prawo odmówienia wystawienia eksponatów, Kóre uzna za niebezpieczne.
6.7.N1leży przesteegać wszelkich przepisów handlowych, sanitamych, przeciwpożarowych, policyjnych i

wewnętznych zaŻądzeń oĘanizatora oraz utzymywać czys1ość na swoim stoisku. smieci należy usuwać do
kontenerów poslawionych plzez oQanizatora na terenie handlowo{astronomicznym'

6.8.Reklama ńa terenie imprezy poza swoim stoiskiem jest niedopuszczalna. Reklama na stoisku nie może
zakłóceć norrnalnego toku pracy innych uczestników. organizator nie zezwala na puszczanie muzyki.

6.9.samochody mogą się poruszać po terenie imprezy i handlowo-gastronomicznym w dniu imprezy do godz. 9.00

oraz po godz. 17.00.
6.1o'Wiazd samochodów w czasie godzin tMania imprezy jest zabmniony. W uzasadnionych ptzypadkach

samóctróo może wjechać na teren handlowo-gastfonomiczny, w czasie godzin otwarcie imprezy' po

wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem i otŹymaniu jego zgody.
o.11.Po rózłddunku eksponatów samochody, Kóre nie będą opuszczały terenu imprczy i handlowo-

gastronomicznego do momentu zakończenia imprezy parkowane są na swojej wykupionej powierzchni'
pozostałe w miejscach wyznaczonych pEez organizatora.

6.12.Organizator nie zapewnia doprowadzenia do slanowiska wody.
6.13.or!anizator zastrząa sobie paawo do filmowania i fotografowania $oisk orźu kolzystania z tych materiałów

do własnych celów.
6.14.Wszeikie reklamacje wynikające z udziafu w imprezie winny być zgłaszane w formie pisemnej W terminie 2 dni

po jej zakończeniu.
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7. PRzEPlsY s;ZczEGoŁoWE, PoRzĄDKoWE oRAz BEzPlEczEŃsTWo
7.1.lmp.eza dla zwiedzających jesl bezpłatna i dostępna pod warunkiem pŹestrzegania zasad bezpieczeństwa i

porządku w miejscu publicznym. zwiedĄący na terenie imprezy i handlowo_gastronomicznym mogą przebywać
w godz. 9.30 - 17.00.

7.2.ze względów b€zpieczeństwa, wszyscy uczestnicy imprezy zobowiązani są do:
o beafzględnego podporządkowania słę zaleceniom sfużb porządkowych oraz otpanizatora,
. zachowywania się wtakisposób, aby nie szkodzili, ani nie zagrażali b€zpieczeńsł\,vu innych,
o b€zań/łocznego poinformowania przedstawicieli sfużb poEądkowych w plzypadku powstania jakiegokolwiek

zagroŻenia (pożar, wybryki chuligańskie, bójki, kradzież itp.)'
o pnzestnzegania zakazu wkraczania na teren wytyczony barierami ochronnymi lub wygrodzony taśmą

bezpieczeństwa
. poszanowania mienia publicznego i nie zaśmiecania terenu
o parkowania pojazdów mechanicznych w miejscach do tego wyznaczonych, w pŻeciwnym wypadku pojazd

stanowiący utrudnienie dla ruchu, zośanie odholowany na parking policyjny'

7.3. Uczestnik imprezy jest zobowiązany do poddania się czynnościom wykonywanym pEez oznakowane służby
porządkowe'
7.4. 

'cŻestnik 
imprezy jesl zobowiązany do opuszczenia imprezy na polecenie służb polządkowych w przypadku

braku uprawnłeń do pLzebywania lub zakłócania porządku.
7.5' Na teren imprezy zabrania się wnoszenia: broni wsżelkiego rodzaju i przedmiotów, Kóre mogą być użyte jako

broń; pojemnikóiv do rozpylania gazu, substancji żĘcych lub farbujących; fajeMertów i innych przedmiotów
pirotechnicznych; dŹewcow do flag i transparentów; napojów alkoholowych (poza wydzielonymi miejscami na

terenie handlowo - gaśronomicznym), środków oduŻających oraz subslancji psychotropowych,

7.6. Na terenie imprózy obowiązuje bełr'zględny zakaz: ko]zystania z uszkodzonej lub prowizorycznej instalacji
elektrycznej; pozos{awiania bez dozoru wlączonych do sieci eleKrycznej urzĄzeń nieprzys1osowanych do ciągłej

eksplóatacji; korzystania z kuchenek gazowych; wnoszenia substancii chemiczno-pożarowo niebezpiecznych;
załawianib oojśc i dojazdów do ulządzeft przeciwpożarowych oraz tarasowania pzejść.
7.7 'zab.ania śię wpiowaozania zwierąt, a w szczególności psów. Na terenie impfezy przebywają tylko

z$/ierzęta hodowlane wg liśy hodowców-wystawców biorących udział w imprezie.
7.8'zabfonione jest demolowanie ulządzeń i wyposażenia obieKu, na Kórym odbywa się impreza'
7.9'Zabronione lest Eucanie wszelkłch pzedmiotóW mogących spowodowaó obrażenia ciała innych uczestników

imprezy,
7.1o.W razie wyśąpienia sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia należy bezzrłdocznie opuścić teren imprezy.
7.11'organizatór ziłrzega sobie prawo do usunięcia z terenu imprezy osób nie stosujących się do powyższych

zasad i przepisów lub której obecnośó na terenie imprezy jest z fóżnych powodów inteĘretowana jako źródb
zagroŹenia,

7.12.osoby wchodzące na teren impfezy winne są zawznać się z gzepisami poŻądkowymi dotyczącymi tego
obieKu

7.13. Telefony alarmowe: TELEFON AIARMO\IVY: 112; POLICJA: 997; POGOTOWIE MTUNKOWE: 999;

STRAŹ PoZARNA: 998; STRAŻ M|EJSKA (z ramienia organizatora): 506 156 578
7 .14.otganizatoł zastrzega sobie prawo odwołania imprezy, z pr4czyn nieuzależnionych od organizatora'

w tażoym stadium jej óryanizacji i nie ponosi z tego tytufu ijadnych konsekwencii finansowych. W takim
przypaółu pooranó opłaty podlegaią zwrotowi, po uprzednim a\'róceniu organizatorowi oryginalnej
faktury VAT.

7.1s.Wejście na teren impr€zy oznacza bezwzględną akceptacię naniejszego regulaminu-

sierpc. 22.03.20,tor.


