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I. Warunki uczestnictwa 

1. Warunkiem uczestnictwa w PIERWSZYM KIERMASZU PRODUKTÓW REGIONALNYCH jest przekazanie organizatorom 

pisemnego zgłoszenia wg załączonego wzoru (Karta wystawcy), do dnia 10 sierpnia 2017 roku. 
2. Przedstawicielami organizatorów ze strony FUNDACJI NOWA WOLA do spraw kontaktów z wystawcami są:  

Joanna Szewczenko Tel. 783 770 039 

Ks. Jarosław Szczerbacz Tel. 668 617 777 

e-mail : wtz.nowawola@o2.pl 

 
II. Organizacja 

1. Organizatorzy PIERWSZEGO KIERMASZU PRODUKTÓW REGIONALNYCH zapewniają uczestnikom powierzchnię 

wystawową zlokalizowaną na terenie…parku (obok Ratusza) w Michałowie k. Białegostoku na wolnym powietrzu, bez 

zabudowy. Odpłatność za moduł wystawowy wynosi 100 .zł netto, płatne  do dnia 31 sierpnia 2017r. na konto  

FUNDACJI NOWA WOLA Nr 06 8060 0004 0554 3528 2000 0010. O szczegółowej lokalizacji poszczególnych 

uczestników Kiermaszu zdecydują organizatorzy. 
2. W ramach stoiska wystawcy przysługuje możliwość promocji i komercyjnej sprzedaży prezentowanych produktów. 

3. Wystawca ma obowiązek zagospodarowania stoiska najpóźniej do godz. 10°° w dniu rozpoczęcia Kiermaszu  

tj.16 września 2017r. Wystawca zobowiązany jest do przebywania na terenie stoiska przez cały czas otwarcia Kiermaszu, 

tj. 16 WRZEŚNIA 2017 r. w godz. 11°° - 17°° 

 
Wjazd i wyjazd  oraz przemieszczanie się samochodów wystawcy po terenie wystawowym w godzinach otwarcia         
Kiermaszu  jest  ze względów bezpieczeństwa niedopuszczalne. 

4. Organizatorzy zapewniają wystawcom możliwość bezpłatnego niestrzeżonego parkingu przy Ratuszu i Gospodzie w 

Michałowie. 

III. Pozostałe warunki 

1. Wykonawca nie ma prawa bez zgody organizatorów do wystawiania i wywieszania reklam poza terenem własnego stoiska. 

2. Organizatorzy PIERWSZEGO KIERMASZU PRODUKTÓW REGIONALNYCH przyjmują na siebie ogólną ochronę 

terenu Kiermaszu w godzinach 11°° - 17°°. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za mienie wystawców 

pozostawione bez opieki. Wszelkie szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania stoiska pokrywa wystawca. 
3. Organizatorzy PIERWSZEGO KIERMASZU PRODUKTÓW REGIONALNYCH zapewnią dozorowanie terenu Kiermaszu 

w godzinach 11°° - 17°° celem zabezpieczenia stoisk. Wystawca odpowiada we własnym zakresie za zabezpieczenie 

pozostałego mienia, w tym urządzeń elektronicznych. 

4. W przypadku jeśli Wystawca nie uiści opłaty wskazanej w pkt. 1 , organizator ma prawo do przeznaczenia przydzielonego 

Wystawcy stanowiska innemu Wystawcy.  


