XII Jarmark

Regulamin

Miejsce: Park Miejski w Hajnówce, ul. Parkowa
Organizator: Hajnowski Dom Kultury,
-200 Hajnówka
U
Miasta Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka
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Podmiotom takim przewidziany jest centralny sektor
iu (za stanowisko).

wydarzenia.

podmiotów Uczestników Jarmarku ustala Organizator, przy czym zastrzega sobie prawo
do jej zmiany z przyczyn organizacyjnych lub technicznych.
15 czerwca 2018 r.
wraz z
na adres Hajnowskiego Domu Kultury.
rminu naboru Uczestników jarmarku.
Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu i odpowiedzi Z
Organizator ma
bez podawania uzasadnienia swojego stanowiska.
O zakwalifikowaniu przez organizatora
powiadomiony telefonicznie.
Organizator zapewnia Uczestnikom

jarmarku, a tym samym uzyskaniu statusu Uczestnika wystawca zostanie
uczestnictwa.
Uczestnik

Wjazd na teren jarmarku
8.00 w dniu imprezy. Uczestnik
8.00-12.00
czynne, co najmniej do godz. 19.00.
prowadzenia stoiska, tj. godz. 19.00.

stoisko w godz.
ustalane z

ów Uczestników
na teren wydarzenia, sugerowane jest pozostawienie ich
na
parkingach zorganizowanych przez Organizatora w trakcie trwania jarmarku.
W Biurze Organizacyjnym, zorganizowanym w budynku amfiteatru, Uczestnik otrzyma identyfikator i skierowany zostanie na
wydzielone miejsce
Od Uczestników w
, utrzymanie
nim.
Organizator ma prawo
z
jarmarku Uczestnika
ego
oraz
charakterem wydarzenia i
ktora wydarzenia.
W ramach XII
inni wytwórcy, producenci i firmy (podmioty)
pkt. 1
regulamin tj. Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania stoisk handlowych podczas imprez organizowanych na terenie
Parku i Amfiteatru Miejskiego w Hajnówce
na stronie www.hdk.hajnowka.pl oraz w siedzibie Hajnowskiego Domu
Kultury.
Podmioty (stoiska) o których mowa w pkt.12,
,
wydarzenia przez
,
powierzchni, w

wydarzenia,

17. W czasie trwania jarmarku
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Organizatora (zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych).
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do 29 czerwca 2018 r.
organizacyjnych i promocyjnych przez

Uczestnika bez zwrotu kosztów

