TARGI POLSKA SMAKUJE
Regulamin
organizacji stoisk komercyjnych na placu festiwalowym
podczas Targów Polska Smakuje w ramach imprezy finałowej
Festiwalu Dziedzictwa Kresów 04.08.2019 r. w Baszni Dolnej
1. Organizatorem Targów jest Gminny Ośrodek Kultury w Lubaczowie oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
2. Placem festiwalowym zarządza Gminny Ośrodek Kultury w Lubaczowie na podstawie Porozumienia z Gminą
Lubaczów i w oparciu o niniejszy Regulamin oraz Regulamin Festiwalu Dziedzictwa Kresów.
3. Każdy wystawca może zająć wyznaczone przez Organizatora miejsce tylko po dostarczeniu osobistym lub za
pośrednictwem poczty/ kuriera wypełnionej i podpisanej Karty zgłoszenia wystawcy. Termin zgłaszania wystawców
upływa 25.07.2019 r. Dla Wystawców zarejestrowanych na stronie www.polskasmakuje.pl, którzy spełniają
wymagania umieszczone na stronie internetowej, udział w Targach jest BEZPŁATNY.
4. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu sprzedawcy należy do Organizatora. Decyduje kolejność zgłoszeń.
5. Organizator zapewnia powierzchnię wystawienniczą dla Wystawców, pod namiotem w wydzielonej strefie
Targów Polska Smakuje. Wystawcy przydzielany jest stolik o długości 2 metrów, ławka lub krzesła, a także
możliwość skorzystania z prądu. Organizator nie zapewnia przedłużaczy. Uczestnik może korzystać z prądu tylko za
pośrednictwem przedłużacza z atestem.
6. Zakres oferty danego wystawcy nie może odbiegać od określonego w zgłoszeniu. Niedozwolone jest
sprzedawanie lub oferowanie wyrobów alkoholowych w strefie Targów.
7. Oferowany towar musi spełniać odpowiednie normy określone stosownymi przepisami.
8. Żywność o krótkim terminie trwałości powinna być przechowywana i podawana zgodnie z przepisami
sanitarnymi. Dla sprzedawanych wędlin należy posiadać do okazania świadectwo pochodzenia mięsa.
9. Zajmowanie stanowisk będzie możliwe w dniu 04 sierpnia 2019 r. od godz. 1000
10. Wystawca może zająć stanowisko dopiero po wskazaniu przez osobę odpowiedzialną ze strony Organizatora,
w miejscu wcześniej przygotowanym do tego celu.
11. Wystawca zobowiązuje się do przygotowania prezentacji oraz darmowej degustacji próbek swoich produktów.
12. Wystawca zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów

przeciwpożarowych obowiązujących w miejscu realizacji wydarzenia.
13. Zakończenie sprzedaży na placu festiwalowym – najpóźniej do godz. 2030.

