REGULAMIN Festynu z okazji DNIA ZIEMI 2010
organizowanego przez
Fundację Ośrodka Edukacji Ekologicznej
na terenie Parku Pole Mokotowskie w Warszawie – dla WYSTAWCÓW
I. Informacje ogólne

1.

Festyn z okazji DNIA ZIEMI 2010, zwany dalej Festynem, organizowany na terenie Parku Pole Mokotowskie w
Warszawie przez Fundację Ośrodka Edukacji Ekologicznej, zwaną dalej Organizatorem, odbywa się w dniu 25
kwietnia 2010 r. w godzinach 10.00 – 20.00.

2.

Festyn jest wydarzeniem edukacyjnym, przeznaczonym dla mieszkańców Warszawy i okolic. Wstęp na Festyn jest
wolny.

II. Zasady organizacyjne i porządkowe obowiązujące na terenie Festynu

1.

Za prawidłowy przebieg Festynu odpowiada Organizator. Przedstawiciele Organizatora noszą imienne
identyfikatory z napisem „ORGANIZATOR”.

2.

Służby porządkowe odpowiadają za zapewnienie porządku i bezpieczeństwa podczas Festynu. Wszyscy uczestnicy
i WYSTAWCY muszą się stosować do zaleceń Służby porządkowej. Służba porządkowa nosi identyfikatory z
napisem „OCHRONA” bądź „ORGANIZATOR”.

3.

W Festynie mogą uczestniczyć wyłącznie WYSTAWCY zaproszeni przez Organizatora, którzy posiadają pisemne
potwierdzenie zaproszenia.

4.

Każde zaproszenie dotyczy tylko jednego podmiotu, żaden z WYSTAWCÓW nie może dołączyć do swojego stoiska
innej organizacji, instytucji bądź firmy komercyjnej.

5.

WYSTAWCY przedstawiają Organizatorowi merytoryczną i techniczną koncepcję swojego stoiska, a po
zaakceptowaniu przez Organizatora nie mogą dokonywać żadnych zmian. Niedopuszczalne jest zajmowanie
większej powierzchni bądź prezentowanie innych niż zgłoszono działań czy też asortymentów produktów.

6.

Zaproszeni WYSTAWCY uczestniczący w Festynie, przybywają na miejsce w dniu 25.04.2010 r. od godziny 5.00 do
godz. 9.00. Po godzinie 9.00 żaden samochód nie będzie wpuszczony na teren objęty Festynem oraz na parking
przy ul. Batorego.

7.

WYSTAWCA może usytuować swoje stoisko wyłącznie w miejscu wskazanym przez Organizatora. W trosce o
ochronę drzew, stoiska należy rozstawiać w odległości nie mniejszej niż 5 m od pnia drzewa.

8.

Kategorycznie zabrania się mocowania i podwieszania elementów ekspozycji lub stoiska do drzew.

9.

Do godz. 9.30 wszystkie samochody bezwzględnie muszą opuścić teren Festynu.

10. Wszystkie stoiska są czynne do godz. 18.00 i przed tą godziną żaden z WYSTAWCÓW nie może rozpocząć
demontażu stoiska.
11. Samochody z odpowiednimi przepustkami mogą dojechać do stanowisk w celu dowiezienia materiałów, wyłącznie
po utwardzonych alejach, w godz. 5.00 – 9.00, stosując się do ścisłych zaleceń upoważnionych przedstawicieli
Organizatora oraz po godz. 18.00 w celu demontażu stanowisk. Kategorycznie nie zezwalamy na wjazd
samochodów powyżej 5 t. na teren Parku.
12. Wystawcy, którzy nie zastosują się do niniejszego regulaminu i spowodują zniszczenia w Parku, zwłaszcza
nawierzchni alejek oraz trawników, będą zmuszeni do pokrycia całkowitych kosztów ich naprawy, zgodnie z
wytycznymi zarządcy Parku – Zarządu Oczyszczania Miasta.

13. Wystawca, który spowoduje szkody zostanie wezwany do natychmiastowego zadośćuczynienia. Wezwanie
wystosowane przez Organizatora zawierać będzie opis szkód, ich wycenę i będzie „Wezwaniem ostatecznym do
zapłaty”.
14. WYSTAWCY, którzy nie otrzymają od Organizatora przepustek zezwalających na wjazd samochodem na teren
Parku, dostarczają wszystkie potrzebne materiały do stoisk ze wskazanych miejsc parkingowych we własnym
zakresie, najlepiej przywiezionym ze sobą ręcznym wózkiem.
15. Wszystkie samochody, które będą korzystały z przepustek Organizatora muszą być zgłoszone w Biurze
Organizacyjnym DNIA ZIEMI w nieprzekraczalnym terminie do 15 kwietnia br., wraz z podaniem marki i numeru
rejestracyjnego oraz telefonu komórkowego kierowcy, a w przypadku samochodów większych niż osobowe
również dopuszczalnej masy całkowitej. Nie będą wydawane przepustki bez wymaganych danych. Po upływie tego
terminu przepustki nie będą wydawane.
16. Samochód pozostawiony na parkingu zamkniętym dla Organizatorów Festynu musi mieć w widocznym miejscu za
szybą umieszczoną przepustkę z wymaganymi danymi.
17. Nie będzie możliwości uzyskania przepustek na miejscu Festynu.
18. Parkowanie samochodów dozwolone jest tylko na wyznaczonych parkingach. W żadnym przypadku nie jest
dopuszczalne parkowanie na trawie oraz miejscach do tego niewyznaczonych.
19. Na terenie Parku obowiązują przepisy wydane przez zarządcę terenu – Zarząd Oczyszczania Miasta.

Wprowadza się zakaz:
1. Wnoszenia na teren Festynu broni, materiałów wybuchowych i łatwopalnych, niebezpiecznych przedmiotów i
narzędzi, wyrobów pirotechnicznych, środków odurzających, środków trujących i promieniotwórczych, substancji
psychotropowych.
2. Niszczenia tablic informacyjnych, ławek, koszy na śmieci i wszelkich obiektów małej architektury.
3. Łamania, wyrywania, wykopywania i niszczenia zieleni.
4. Palenia ognisk na terenie Parku.
5. Wrzucania jakichkolwiek przedmiotów do stawów.
6. Sprzedaży alkoholu na Festynie.
7. Wnoszenia alkoholu na Festyn.
8. Spożywania alkoholu na terenie Festynu.
9. Prowadzenia działalności handlowej bez zgody organizatora.

Warunkiem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa wszystkich uczestników Festynu i WYSTAWCÓW jest respektowanie
postanowień zawartych w niniejszym regulaminie, wykonywanie poleceń porządkowych służb odpowiedzialnych za
utrzymanie porządku, przestrzeganie przepisów prawa karnego i prawa wykroczeń. Osoby nie stosujące się do powyższych
zaleceń będą usuwane poza teren Festynu.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z powyższym Regulaminem i zobowiązujemy
się do jego przestrzegania.
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Pieczęć

