
                                                                                                                                     

FESTIWAL DZIEDZICTWA KRESÓW  

Regulamin 
organizacji stoisk komercyjnych na placu festiwalowym oraz naliczania i pobierania opłat 

za udostępnienie powierzchni handlowej podczas imprezy finałowej 
Festiwalu Dziedzictwa Kresów 07.08.2022 r. w Baszni Dolnej 

 
1. Organizatorem imprezy jest Gmina Lubaczów. 
2. W imieniu Organizatora placem festiwalowym zarządza Gminny Ośrodek Kultury w 
Lubaczowie na podstawie Porozumienia z Gminą Lubaczów i w oparciu o niniejszy Regulamin. 
3. Każdy wystawca może zająć wyznaczone przez Organizatora miejsce tylko po dostarczeniu 
osobistym lub za pośrednictwem poczty/ kuriera lub na email: gok.lubaczow@gmail.com 
wypełnionej i podpisanej Karty Zgłoszenia wystawcy. Termin zgłaszania wystawców upływa 
04.08.2022 r. Opłaty za powierzchnię handlową wykazane w Karcie Zgłoszenia należy wpłacić 
na konto Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaczowie najpóźniej do dnia:  05.08.2022 r. 

Nr konta: 39 9101 0003 2001 0007 2081 0001 
4. Wysokość stawki za powierzchnię handlową określa Organizator, w oparciu o 
zadeklarowany w Karcie Zgłoszenia rodzaj i zakres sprzedawanych towarów/ usług: 
4.1. Dla podmiotów oferujących rękodzieło tylko z zakresu lokalnej twórczości ludowej stawka 
wynosi 150 zł - za powierzchnię handlową - 1,5 mb stoiska - głębokość do 2m.  
4.2 Dla podmiotów oferujących produkty spożywcze, zioła, materiały do produkcji żywności, 
artykuły dekoracyjne i przemysłowe – stawka za powierzchnię handlową 3m x 3m wynosi 300 
zł. 
4.3 Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu sprzedawcy należy do Organizatora. 
5. Zajęta powierzchnia pod stoisko nie może być większa od zgłaszanej – pod rygorem dopłaty 
określonej przez Organizatora. 
5.1 Dodatkowa powierzchnia podlega opłacie  w wysokości 100 zł za każdy m2. 
6. Ze względu na bezpieczeństwo oraz ograniczoną powierzchnię festiwalową samochody 
wystawców nie mogą znajdować się na placu za miejscem wystawienniczym jako zaplecze, 
z wyłączeniem samochodów, które stanowią punkt sprzedaży (chłodnie itp). 
7. Zakres oferty danego wystawcy nie może odbiegać od określonego w zgłoszeniu - pod 
rygorem dopłaty określonej przez Organizatora. 
8. Oferowany towar, materiały, wyroby muszą spełniać odpowiednie normy określone 
stosownymi przepisami. 
9. Żywność o krótkim terminie trwałości powinna być przechowywana i podawana zgodnie z 
przepisami . Dla sprzedawanych wędlin należy posiadać do okazania świadectwo pochodzenia 
mięsa. 
10. Zajmowanie stanowisk będzie możliwe w dniu 07 sierpnia 2022 r. od godz. 08.00 do godz. 
11.00 
11. Wystawca może zająć stanowisko dopiero po wskazaniu przez osobę odpowiedzialną ze 
strony Organizatora i po okazaniu dowodu wpłaty na konto GOK Lubaczów kwoty 
zadeklarowanej w Karcie Zgłoszenia. 
12. Zakończenie sprzedaży na placu festiwalowym – najpóźniej do godz. 20.30 
. 


