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REGULAMIN UCZESTNICTWA 

 

Warunki uczestnictwa 

1. Warunkiem uczestnictwa w XVII Hubertusie Sarmackim, który odbędzie się dnia 15 października 

2022 r. na terenie Sienkiewiczówki Oblęgorek, jest przekazanie organizatorowi pisemnego 

zgłoszenia wg załączonego wzoru oraz dokonanie opłat za powierzchnię wystawienniczą i prąd do 

dnia 10.10.2022r. Kartę zgłoszeniową należy wypełnić w całości oraz złożyć czytelne podpisy dot. 

zgód na przetwarzanie danych osobowych. 

2. Przedstawicielem organizatora do spraw kontaktów z wystawcami jest Anna Sienkiewicz, 

Siekiewiczówka ul. Parkowa 5, 26-067 Oblęgorek tel. 609 717 916 

 

Organizacja 

1. Organizator zapewnia wystawcom powierzchnię wystawową na terenie Sienkiewiczówki  

w Oblęgorku w dniu XVII Hubertusa Sarmackiego. 

2. Wystawca używa własnej zabudowy stoiska. Za jego montaż, obsługę oraz demontaż 

odpowiedzialny jest Wystawca.  

3. Wystawca zobowiązany jest do utrzymania porządku w miejscu stoiska oraz pozostawienia 

odpadów w workach. 

4. Udział w XVII Hubertusie Sarmackim oraz wynajem powierzchni wystawienniczej jest bezpłatny 

wyłącznie dla osób/instytucji zaproszonych przez Organizatora. 
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5. Wystawca ponosi koszty związane z transportem, przygotowaniem własnego stoiska, 

ewentualnych degustacji, pokazów itp. 

6. W przypadku korzystania z kuchenek gazowych lub innych urządzeń wykorzystujących otwarty 

ogień Wystawca jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie organizatora. 

7. Jeżeli wystawca na swoim stoisku będzie korzystał z urządzeń podgrzewających (urządzenia 

podgrzewające na gaz lub prąd) musi posiadać gaśnicę. 

8. Wynajęta powierzchnia wystawiennicza przeznaczona jest wyłącznie dla danego wystawcy i nie 

może być udostępniana osobom trzecim bez pisemnej zgody Organizatora. 

9. Każdy Wystawca oferujący wyroby alkoholowe do sprzedaży jak i podawane na miejscu 

(degustacje) winien zgłosić się od Organizatora celem otrzymania pisemnej zgody na ww. 

działania oraz na jej podstawie przedłożenia w Urzędzie Gminy Strawczyn prośby o zgodę na 

sprzedaż/ degustację wyrobów alkoholowych w dniu XVII Hubertusa Sarmackiego. Wystawca 

winien przesłać do Organizatora skan stosownego zezwolenia wydanego przez właściwy organ 

gminy do 10 października 2022 r. oraz posiadać oryginał pozwolenia w trakcie trwania Hubertusa 

Sarmackiego. 

10. Wystawca ma obowiązek rozstawienia i zagospodarowania stoiska najpóźniej do godz. 12:00  

w dniu rozpoczęcia XVII Hubertusa Sarmackiego. 

11. Wystawca jest obowiązany do przebywania na terenie stoiska przez cały czas trwania XVII 

Hubertusa Sarmackiego , tj. 15 października w godz. 13:00-18:00. 

12. Wystawca nie ma prawa bez zgody organizatora do umieszczania reklam poza terenem stoiska 

pod karą obciążenia kosztami demontażu przez Organizatora. 

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie wystawców pozostawione bez opieki. 

14. W przypadku wycofania się z udziału w XVII Hubertusie Sarmackim wystawca zobowiązany jest 

złożyć pisemną rezygnację do organizatora, najpóźniej do dnia 12 października 2022r. Po tym 

terminie opłaty związane z udziałem w Hubertusie Sarmackim nie będą zwracane Wystawcy. 

15. Organizator zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian w Regulaminie Uczestnictwa w XVII 

Hubertusie Sarmackim. 

 

Michał Sienkiewicz 


