REGULAMIN imprezy „ODPUST U BABCI ANNY 2018”
§1
Czas i miejsce
1. Termin: Odpust U Babci Anny (dalej zwany Imprezą) odbywa się w 29 lipca 2018r.
2. Godziny: od 10:00 do 21:00
3. Miejsce: Katowice Nikiszowiec, Plac Wyzwolenia, ul. Rymarska, ul. Krawczyka, Skwer Zillmannów
§2
Organizatorzy
Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych oraz Miasto Katowice i mieszkańcy dzielnicy w ramach inicjatywy
lokalnej „Odpust I Jarmark - nikiszowieckie wydarzenia integracyjne”.
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§3
Informacje ogólne, warunki uczestnictwa (goście, turyści, mieszkańcy).
Odpust U Babci Anny jest imprezą integracyjno-kulturalno-handlową. Głównym celem Odpustu jest integracja
mieszkańców, promocja Miasta Katowice i osiedla a także prezentacja kultury regionalnej - rękodzieła, sztuki,
kulinariów itp.
Wstęp na Imprezę jest nieodpłatny, w szczególności nieodpłatne dla odwiedzających są takie atrakcje jak:
dmuchańce dla dzieci, karuzele, koncerty, zabawy z animatorami itp.
Obszar Imprezy nie jest w żaden sposób ograniczony fizycznie, istnieje pełna swoboda przemieszczania się.
Organizator zapewnia dostęp do sanitariatów (typu Toi Toi oraz na terenie toalety publicznej zlokalizowanej na
terenie Parafii św. Anny), ochronę firmy ochroniarskiej i zabezpieczenie medyczne w postaci zespołu ratowników
medycznych. Organizator zapewnia także zamknięcie terenu imprezy dla ruchu pojazdów mechanicznych (za
wyjątkiem służb technicznych, ratunkowych i pojazdów organizatora).
Impreza jest ubezpieczona przez Organizatora. Także poszczególni podwykonawcy (karuzela itp.) posiadają
niezależne ubezpieczenie.
Uczestnicy imprezy powinni bezwzględnie stosować się do poleceń funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej oraz
pracowników firmy ochroniarskiej w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu uczestników imprezy i ich
majątku.
W trakcie Imprezy Organizator będzie dysponował Biurem Imprezy, znajdującym się przy Placu Wyzwolenia 5
(Centrum Zimbardo) w Nikiszowcu.
Ewentualne reklamacje Uczestników powinny być niezwłocznie zgłaszane pisemnie w siedzibie Organizatora w
Nikiszowcu, Plac Wyzwolenia 21 lub w Biurze Organizatora na terenie Imprezy.
Reklamacje złożone po zakończeniu imprezy nie będą uwzględniane.
Przypadki nie uwzględnione w Regulaminie będą rozstrzygane na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.
§4
Zgłoszenia wystawców
Warunkiem zgłoszenia do udziału w Imprezie jest nadesłanie e-mailem zgłoszenia na adres: a.solinska@fil.org.pl.
Zgłoszenia będą przyjmowane od 10 maja 2018r. do 31 maja 2018r. Zgłoszenia wysłane przed 10 maja 2018r. i
po 31 maja 2018r. nie będą uwzględniane.
Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje: przedmiot działalności, zdjęcia, filmy, adresy do stron, itp.
przedstawiające oferowane artykuły.
Obligatoryjne w zgłoszeniu musi pojawić się informacja, czy zgłaszający prowadzi działalność gospodarczą czy też
jest osobą fizyczną oraz czy będzie rozliczał się na podstawie paragonu bądź faktury.
W szczególności przyjmowane będą zgłoszenia związane z rękodziełem, sztuką, regionalnymi kulinariami itp.
O zakwalifikowaniu zgłoszenia decyduje tylko i wyłącznie główny organizator czyli Stowarzyszenie FIL. Wysłanie
zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Imprezie. Organizator zastrzega sobie prawo
odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyn. O zakwalifikowaniu nie decyduje kolejność zgłoszeń.
Potwierdzeniem przyjęcia do udziału w imprezie jest uzyskanie informacji zwrotnej w formie e-maila,
potwierdzającej wpisanie na listę uczestników. Informacja ta do osób zakwalifikowanych zostanie przesłana do 10
czerwca 2018r.
W przypadku bardzo dużej ilości zgłoszeń, przekraczającej możliwości przestrzenne i logistyczne, przyjmowanie
zgłoszeń zostanie zakończone przed w/w terminem. Ewentualna informacja na ten temat zostanie umieszczona
na portalu społecznościowym: pl-pl.facebook.com/JarmarkNaNikiszu/. Jest to fanpage dwóch Imprez: Jarmarku
Na Nikiszu oraz Odpustu U Babci Anny.
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§5
Koszty udziału wystawców
Udział w Imprezie wymaga opłacenie kwoty „wpisowego”. Podstawowa kwota wpisowego dotyczy stoiska o
wymiarach do 3mx3m i wynosi:
a) Dla wystawców - mieszkańców Nikiszowca i Janowa – 80,00 zł
b) Dla wystawców spoza Nikiszowca i Janowa – 100,00 zł
Kwoty powyższe nie dotyczą podmiotów gastronomicznych, z którymi wpisowe będzie ustalane indywidualnie.
Kwoty powyższe nie dotyczą wystawców zamierzających wystawić stoisko przekraczające standardowy rozmiar
3mx3m. Opłaty za takie stoisko będą ustalane indywidualnie.
Wpłacone kwoty będą w całości przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z organizacją Imprezy i innych
wydarzeń społecznych, edukacyjnych, turystycznych i kulturalnych realizowanych przez Stowarzyszenie FIL.
Wpłaty nie dotyczą finansowania wydarzeń realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej.
Organizator nie zapewnia straganów ani namiotów handlowych na wynajem.
Organizator nie zapewnia wystawcom dostępu do prądu, za wyjątkiem podmiotów gastronomicznych.
Opłaty, o których mowa powyżej powinny być wpłacone po potwierdzeniu informacji o zakwalifikowaniu na
imprezę, na konto dedykowane imprezie nr: 91 8437 0002 0050 0544 3815 0007 do 29 czerwca 2018r. W
przelewie obligatoryjnie należy zawrzeć dopisek „wpisowe Odpust U Babci Anny” oraz nazwę
podmiotu/nazwisko osoby zgłaszanej zbieżne z danymi podanymi w zgłoszeniu mailowym.
Brak uregulowania kwoty wpisowego w/w terminie oznaczać będzie odmowę zgody na wystawienie się na terenie
imprezy.

§6
Zawarcie umowy z wystawcami
Dokonanie w wyznaczonych terminach zgłoszenia e-mailem, otrzymanie potwierdzenia o uczestnictwie w imprezie
oraz dokonanie wpłaty zgodnie z powyższym cennikiem jest równoznaczne z zawarciem umowy uczestnictwa w
Imprezie i oznacza przyjęcie do wiadomości postanowień niniejszego regulaminu.
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§7
Odstąpienia od umowy i zwroty (dot. wystawców)
W przypadku odstąpienia od umowy z winy wystawcy po 29.06.2018r., wystawcy nie przysługuje zwrot
„wpisowego”.
W przypadku odstąpienia od umowy z winy wystawcy do 29.06.2018r. włącznie, wystawcy przysługuje zwrot 50%
wpłaconych środków.
Odstąpienie od udziału w Imprezie musi być przesłane w formie pisemnej na adres siedziby pocztą tradycyjną (list
polecony).
Za dzień odstąpienia uznaje się dzień prawidłowego doręczenia pisma.

§8
Lokalizacja stoisk wystawienniczych
1. Miejsca na terenie imprezy wskazywane są poszczególnym wystawcom przez pracowników Organizatora w dniu
imprezy.
2. Przydział stoisk przez Organizatora jest ostateczny i nie podlega negocjacji.
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§9
Bezpieczeństwo imprezy, zabezpieczenie stoisk wystawienniczych
Podczas imprezy Organizator zapewnia uczestnikom (w tym wystawcom) ochronę firmy ochroniarskiej.
Firma ochroniarska realizuje następujące cele:
a) Zapobieganie aktom agresji, dewastacji mienia, czynom chuligańskim i innym czynom sprzecznym z
obowiązującym porządkiem prawnym.
b) Zapobieganie kradzieżom powierzonego mienia.
c) Zapobieganie rozprzestrzenianiu się pożarów w obiekcie objętym ochroną.
d) Ujawnianie sprawców przestępstw i wykroczeń oraz podejmowanie działań zmierzających do zatrzymania
sprawców, celem niezwłocznego przekazania ich Policji.
Ochrona nie obejmuje zabezpieczenia namiotów/ straganów wystawców indywidualnych, które poprzez
niewłaściwe bądź niewystarczające umocowanie na terenie imprezy ulegną uszkodzeniu na skutek działania
wiatru lub innych czynników zewnętrznych.
Podczas imprezy Organizator zapewnia uczestnikom wsparcie zespołu ratowników medycznych.

5. Wystawcy dysponujący własnymi straganami/namiotami zobowiązani są bezwzględnie do stabilnego i solidnego
umocowania straganów na terenie imprezy, w szczególności zabezpieczenie przed silnym wiatrem. Organizator
zastrzega sobie prawo do odmowy ustawienia w dniu Imprezy straganu, który nie spełni wymogów
bezpieczeństwa, w szczególności będzie stwarzał zagrożenie dla innych uczestników imprezy oraz mienia.
6. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, ogniem, wichurą, uderzeniem pioruna, eksplozją,
zalaniem wodą i innymi przyczynami losowymi. Nie odpowiada także za szkody spowodowane wskutek
niewłaściwego lub niewystarczającego zabezpieczenia straganów/namiotów przez ich właścicieli lub
użytkowników.
7. Właściciele straganów/namiotów, które na skutek niewłaściwego lub niewystarczającego zabezpieczenia
spowodują szkody innym Uczestnikom zostaną obciążeniu kosztami naprawienia szkody. Dotyczy to zarówno
szkody materialnej jak i szkody wyrządzonej osobom fizycznym.
8. Za artykuły wystawione na stoiskach odpowiedzialność ponoszą wystawcy. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za uszkodzenia towarów przed, po i w trakcie trwania imprezy.
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§ 10
Montaż i demontaż stoisk wystawienniczych, ruch samochodowy, parkowanie.
Z uwagi na mieszkalny i zabytkowy charakter osiedla Nikiszowiec na terenie imprezy oraz osiedla nie ma miejsc
parkingowych dla wystawców i gości Odpustu. Wjazd wystawców i gości Odpustu pojazdami na wewnętrzne
dziedzińce bloków mieszkalnych jest zabroniony.
Miejsca parkingowe znajdują się na parkingu przy ul. Szopienickiej, ok. 600m od miejsca imprezy oraz wzdłuż
ulicy Szopienickiej.
Na terenie Imprezy tj. na Placu Wyzwolenia, ul. Rymarskiej oraz ul. Krawczyka obowiązuje zakaz ruchu pojazdów
w niedzielę 29.07.2018r. od godz. 05:00 do godz. 23:59 a także zakaz parkowania (nie dotyczy pojazdów służb
technicznych, ratunkowych oraz pojazdów Organizatora).
Uczestnicy Imprezy mogą wjeżdżać i instalować swoje stoiska 29 lipca 2018r. od godz. 06:30 do godz. 9:30.
Wystawcy zobowiązani są do usunięcia pojazdów z terenu Imprezy do godziny 9:30.
Wjazd na teren Imprezy odbywać się może jedynie od strony ul. Krawczyka , wyjazd w stronę Skweru
Zillmannów.
Ruchem pojazdów wystawców kierować będą oznakowani pracownicy firmy ochroniarskiej oraz pracownicy
Organizatora przy wsparciu Policji i Straży Miejskiej.
Wjazd pojazdów osób wystawiających się na Imprezie w celu instalacji stoiska lub wystawienia towaru w innych
niż wskazane powyżej godzinach możliwy jest tylko w szczególnych przypadkach i po wcześniejszym ustaleniu
tego z organizatorem i z zachowaniem szczególnej ostrożności.
Demontaż stoisk może nastąpić w niedzielę 29 lipca 2018r. po godz. 21:00 lub wcześniej, o ile tak zadecyduje
Organizator. Ruchem pojazdów wystawców na terenie imprezy kierują wyłącznie oznakowani pracownicy firmy
ochroniarskiej oraz pracownicy Organizatora przy wsparciu Policji i Straży Miejskiej.
Wjazd pojazdów osób wystawiających się na Imprezie w celu demontażu stoiska i spakowania towaru w innych
niż wskazane powyżej godziny możliwy jest wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu tego z organizatorem i z
zachowaniem szczególnej ostrożności.
§ 11
Warunki sprzedaży towarów na stoiskach.
Uczestnicy wystawiający art. spożywcze, posiadający stoiska gastronomiczne muszą spełniać wymogi określone
w stosownych przepisach sanitarno-epidemiologicznych.
Uczestnicy oferujący wyroby alkoholowe zobowiązani są do posiadania koncesji na sprzedaż alkoholu na
imprezie.
Za utrzymanie porządku i czystości stoiska - podczas trwania imprezy i jej zakończeniu - odpowiada wystawca.
Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów, wprowadzenia do obrotu
handlowego towarów odpowiednio oznakowanych, posługiwania się narzędziami pomiarowymi legalizowanymi,
przestrzegania terminów przydatności do spożycia i trwałości towarów spożywczych przeznaczonych do
sprzedaży oraz prawidłowego użytkowania stoiska.
Zabrania się sprzedaży jakichkolwiek artykułów poza wyznaczonymi miejscami.
Osoby handlujące poza wyznaczonymi miejscami, bez zgody Organizatora oraz bez wymaganych
pozwoleń/koncesji będą usuwane z terenu Imprezy.

