Regulamin
imprez plenerowych nawiązujących do tradycyjnej kultury regionu,
organizowanych w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze z/s w Ochli
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują uczestników imprez plenerowych organizowanych
w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze z/s w Ochli
1.2 Integralnymi częściami Regulaminu Imprez Plenerowych są:
· Karta Zgłoszenia Uczestnictwa
· Przepisy Techniczne i Przeciwpożarowe obowiązujące na terenie muzeum.
1.3 W muzealnych imprezach plenerowych mogą uczestniczyć podmioty reprezentujące ofertę zgodną
z założeniami danej imprezy, tj. artyści, twórcy i rzemieślnicy wszystkich specjalności. Pozostałe
podmioty mogą brać udział w imprezach na zasadach ustalonych z organizatorem.
1.4. Głównym celem plenerowych imprez muzealnych jest prezentacja kultury tradycyjnej obszarów
wiejskich, promocja sztuki i rzemiosła ludowego i nieprofesjonalnego, a także kultywowanie tradycji
związanej z ginącymi zawodami rzemieślniczymi, promocja artystów, promocja tradycyjnych potraw
i produktów regionalnych oraz edukacja w tym zakresie.

2. ZASADY UCZESTNICTWA
2.1. Zgłoszenie uczestnictwa
2.1.1. Organizator zaprasza zainteresowanych drogą telefoniczną, elektroniczną lub wysyła
zaproszenie wraz z kartą zgłoszenia uczestnictwa.
2.1.2. Dostarczenie poprawnie wypełnionej karty zgłoszenia dla rękodzielnika, osobiście, faksem lub
elektronicznie są równoznaczne z wyrażeniem chęci wzięcia udziału w imprezie i będą przez
organizatora traktowane jako równoznaczne ze złożeniem oferty
2.1.3 Uczestnicy prowadzący działalność handlową, usługową lub wystawienniczą ustalą warunki
udziału w imprezie w porozumieniu z organizatorem na podstawie karty zgłoszenia
2.1.4 Kartę zgłoszenia i kopię wpłaty należy dostarczyć organizatorowi osobiście, faksem,
elektronicznie na 3 tygodnie przed rozpoczęciem imprezy
2.1.5. Organizator przydzieli powierzchnię wystawienniczą uwzględniając potrzeby zamawiającego
w miarę posiadanych możliwości.
2.1.6. Zgłoszenia uczestnictwa po w/w terminie będą rozpatrywane przez Organizatora w miarę
posiadanej wolnej powierzchni i warunków technicznych.
2.1.7 Organizator może poinformować o lokalizacji przydzielonej powierzchni elektronicznie lub
telefonicznie na 4 dni przed imprezą

3. ODWOŁANIE UCZESTNICTWA
3.1. Każdy zgłaszający ma prawo do odwołania swego udziału w imprezie.
3.1.1. Odwołanie uczestnictwa lub odstąpienie od udziału w imprezie wymaga zgłoszenia w formie
pisemnej. Za pisemną formę uważa się przesłanie rezygnacji drogą pocztową, faksem lub w formie
elektronicznej.
3.1.3. Odstąpienie od udziału uczestnictwa w imprezie w terminie krótszym niż 15 dni przed
rozpoczęciem imprezy, powoduje brak zwrotu wpłaconej należności.
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3.1.4. Organizator zobowiązuje się do zwrotu 70% należności w terminie 14 dni od otrzymania pisma
o rezygnacji z udziału w imprezie, z uwzględnieniem punktu 3.1.3

4. WARUNKI DLA UCZESTNIKÓW
4.1.1 Warunkiem wzięcia udziału w muzealnej imprezie jest zgłoszenie uczestnictwa w imprezie na
warunkach wymienionych w p. 2
4.1.2. Płatnikiem za zadeklarowaną powierzchnię pod stoisko jest podmiot ją zamawiający.
4.1.3. Wartość należną za zamawianą powierzchnię wystawienniczą podmiot zamawiający
zobowiązany jest wpłacić na konto lub w kasie Organizatora w sposób określony w p.2 lub w
szczególnych przypadkach w uzgodnieniu z organizatorem najpóźniej w dniu rozpoczęcia imprezy
4.1.4. Uczestnik imprezy zobowiązany jest rozłożyć swoje stoisko w wyznaczonym przez organizatora
miejscu, nie może odstępować przydzielonego miejsca innym podmiotom do nieodpłatnego używania
albo podnajmować je bez zgody Organizatora.
4.1.5. Każdy uczestnik imprezy ma prawo do własnej aranżacji swojego stoiska

5. POWIERZCHNIA POD STOISKA
5.1.1.Organizator zapewnia miejsce pod stoisko na terenie muzeum oraz w miarę możliwości
zapewnia stoły, stołki i ławki tylko rękodzielnikom.
5.1.2. Uczestnik ma prawo zgłoszenia własnych propozycji organizacji przestrzeni przydzielonego
przez organizatora miejsca i tylko za zgodą organizatora może je wprowadzić. Koszty
proponowanych zmian w całości ponosi uczestnik.
5.1.3. Uczestnik odpowiada za zaistniałe szkody, lub uszkodzenia przydzielonego wyposażenia.
W takim przypadku jest zobowiązany do pokrycia kosztów naprawy lub zakupu uszkodzonych
części.. Oceny zniszczeń lub ubytków dokonuje organizator.
5.1.4. Wszelkie podłączenia elektryczne wykonuje organizator lub firma wyznaczona przez
organizatora. Wszelkie samowolne podłączenia instalacji jest niedozwolone.
5.1.5. Uczestnik jest zobowiązany do zagospodarowanie swego stoiska przed rozpoczęciem imprezy
5.1.6. Organizator imprezy zastrzega sobie odmowę wystawienia wyrobów, które uzna za
niebezpieczne lub które swą treścią albo wyglądem są sprzeczne z prawem, zasadami współżycia
społecznego lub charakterem imprezy.
5.1.7.Stoiska, towar i wyroby rękodzielnicze nie mogą być umieszczane w ciągach komunikacyjnych,
jak też nie mogą uniemożliwiać bezpiecznego przemieszczania się odwiedzających muzeum.

6. WSTĘP I WJAZD NA TEREN MUZEUM
6.1.1. Uczestnicy wchodzą lub wjeżdżają na teren muzeum w dniu imprezy, po zgłoszeniu się
w punkcie kontrolnym, nie wcześniej niż na dwie godziny przed rozpoczęciem imprezy.
6.1.2. Uczestnik w punkcie kontrolnym zostaje poinformowany o miejscu rozłożenia swojego stoiska
i jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń organizatora.
6.1.3. Uczestnik może wprowadzić pojazd na teren skansenu tylko w celu rozładowania, a później
załadowania swoich wyrobów.
6.1.4. Uczestnik po rozłożeniu stoiska w wyznaczonym przez organizatora miejscu zobowiązany jest
do odstawienia swojego pojazdu na wyznaczony przez organizatora parking na terenie skansenu
6.1.5 Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia pojazdu na koszt jego właściciela, w przypadku
nie zastosowania się uczestnika do regulaminu organizatora.
6.1.6 Oznakowany pojazd osoby niepełnosprawnej uczestnik może pozostawić w pobliżu swojego
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stoiska w uzgodnieniu z organizatorem.
6.1.7 Na parkingu handel jest zabroniony.
6.1.8 Właściciele pojazdów są zobowiązani stosować się do poleceń organizatora

7. UBEZPIECZENIE I ORGANIZACJA PRACY NA STOISKU
7.1.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i ubytki w mieniu uczestników imprezy
spowodowane przez osoby trzecie lub powstałe z przyczyn leżących po stronie poszkodowanego.
7.1.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu uczestników imprezy
spowodowane siłą wyższą np. pożarem, eksplozją, uderzeniem pioruna.
7.1.3. O wystąpieniu szkody uczestnik imprezy jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia
Organizatora.
7.1.4. Uczestnicy imprezy na własny koszt ubezpieczają swoje mienie
7.1.5. Organizator nie odpowiada za pojazdy pozostawione na terenach wokół muzeum i na terenie
muzeum
7.1.6. W godzinach trwania imprezy stoiska, pokazy i ekspozycje powinny być dostępne dla
zwiedzających
7.1.8. Jeżeli uczestnik musi opuścić swoje stoisko, wówczas zobowiązany jest we własnym zakresie
zabezpieczyć swoje mienie na własny koszt i ryzyko.
7.1.7. Likwidacja stoiska przed zakończeniem imprezy jest możliwa po uzgodnieniu z organizatorem
7.1.8. Uczestnik jest zobowiązany po zakończeniu imprezy do usunięcia swoich wyrobów oraz do
przywrócenia miejsca do pierwotnego stanu.

8. PRZEPISY PORZĄDKOWE
8.1.1. Termin, godziny i program imprezy są podane na stronie internetowej muzeum, w mediach i na
plakatach informacyjnych umieszczanych na terenie muzeum i przy kasie muzeum
8.1.2. Uczestnik jest obowiązany do przestrzegania wydawanych przez Organizatora poleceń
porządkowych.
8.1.3. Zabronione jest przebywanie uczestników imprezy na terenie muzeum w czasie, kiedy
placówka jest zamknięta.
8.1.4. Na terenie muzeum obowiązuje zakaz palenia tytoniu, używania otwartego ognia oraz
eksploatowania elektrycznych urządzeń grzejnych. Zabronione jest ponadto wnoszenie na teren
muzeum innych rzeczy mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia
8.1.5. Zabronione jest zastawianie dojść i dojazdów do urządzeń przeciwpożarowych, tarasowanie
dróg ewakuacyjnych

10. OCHRONA DANYCH
10.1.1. Uczestnik poprzez zgłoszenie udziału w imprezie akceptuje regulamin i wyraża zgodę na
przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych we wszelkich materiałach dotyczących
imprezy.
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11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
11.1.1. Organizator zastrzega sobie, w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych (w
szczególności wystąpienia tzw. siły wyższej) prawo do odwołania, skrócenia lub zmiany terminu
imprezy. W takim przypadku uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub zmniejszenia
opłat za użytkowanie powierzchni
11.1.2. Wszelkie spory mogące wynikać z tytułu uczestnictwa w imprezie podlegają rozstrzyganiu
zgodnie z obowiązującym prawem
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