
REGULAMIN UCZESTNICTWA  

 w XVIII  Słupskich Pokopkach 2022 

w Karzniczce 

 

§1 

Organizator wydarzenia 

 

1. OrganizatoramiXVIII SłupskichPokopek 2022są: Powiat Słupski, Gmina 

Damnica,Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Karzniczce, Centrum Kultury 

Powiatu Słupskiegooraz Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy.  

 

§2 

Czas i miejsce wydarzenia 

 

1. XVIII Słupskie Pokopki odbywają się w dniu 2.10.2022r. w godzinach 10:00-16:00 

na terenie COBORU SDOO wKarzniczce oraz terenach przyległych będących w ich 

posiadaniu. 

 

§3 

Warunki uczestnictwa 

 

1. Warunkiem udziału w XVIII Słupskich Pokopkach jest przekazanie informacji 

zawierającej opisstoiska (rodzaj sprzedawanego produktu, wielkość stoiska, 

wymaganie techniczne np. możliwość podpięcia do prąd).  

2. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją przez strony warunków 

regulaminu. 

3. Zgłoszenia przyjmowane będą od dnia 13.09.2022r. w Centrum Kultury Powiatu 

Słupskiego poprzez adres e-mail: impresariat@kultura.powiatslupsk.pllub pod nr. tel. 

59 844 57 58 w godzinach poniedziałek 8:00-16:00, wtorek-piątek 7:30-15:30. 

4. Po weryfikacji zgłoszenia przez Organizatora, Wystawcaotrzyma potwierdzenie 

udziału w wydarzeniu mailowo lub telefonicznie. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia w części lub całości 

bez podania przyczyny. 
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§4 

Rezygnacja z uczestnictwa 

 

1. Informacje o rezygnacji z udziału w XVIII Słupskich Pokopkachwystawca kieruje na 

adres e-mail: impresariat@kultura.powiatslupsk.pl lub pod nr tel. 59 844 57 58.Za  

datę rezygnacji ze stoiska uważa się datę otrzymania informacji przez Organizatora. 

 

§5 

Lokalizacja stoiska 

 

1. Organizator przydziela Wystawcy miejsce/stoisko biorąc pod uwagę: kolejność 

zgłoszeń,wielkość stoiska, rodzaj oferowanych produktów oraz warunki techniczno-

organizacyjne. 

2. Stanowiska wystawowe usytuowanebędąw większości na terenie trawiastym lub 

utwardzonym, bez zadaszenia. 

3. Wjazd na teren imprezy jest możliwy w godzinach 7:00-9:00. 

4. Wystawcy zobowiązani są zgłaszać się dnia 2.10.2022r.w godzinach 7:00-9:00 do 

Organizatora na placu imprezy celem uzyskania informacji dotyczącej lokalizacji 

przydzielonego miejsca. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt 

pod nr. tel.503 836 576.  

§6 

Opłaty 

 

1. Opłaty za stoisko: 

- miejsce w strefie 3x3m- 100zł, 

- miejsce w strefie powyżej 3x3m (przeznaczone dla rolników, szkółek leśnych itp.)-

250zł, 

- stoisko typu foodtruck-300zł, 

- stoiska o niestandardowych wymiarach (mniejszych niż 3x3m) będą wyceniane 

indywidualnie.  

2. Zwolnieni z opłat są: 

- twórcy ludowi- artyści, 

- koła gospodyń wiejskich, 

- rolnicy z ziemniakami. 

3. Wszyscy Wystawcy poza Kołami Gospodyń Wiejskich chcący skorzystać z przyłącza 

elektrycznego muszą wnieść opłatę w wysokości 50zł. 

4. Organizator nie zapewnia namiotów dla Wystawców.  

5. Wystawca chcący otrzymać fakturę, proszony jest o wcześniejsze poinformowanie  

o tym Centrum Kultury Powiatu Słupskiego. 

6. Opłaty za stoisko oraz przyłącze elektryczne pobierane będą (w gotówce) w dniu 

imprezy przez Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy. 
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§7 

Bezpieczeństwo 

 

1. Każdy Wystawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych, bhp  

i p. poż. 

2. Zabrania się stawiania samochodów przy stoisku wystawienniczym. 

3. Parkowanie może odbywać się tylko na wyznaczonych parkingach. 

4. W czasie trwania wydarzenia zabroniony jest ruch pojazdów naterenie wystawowym. 

5. Z uwagi na bezpieczeństwo uczestników XVIII Słupskich Pokopek Wystawcy 

proszeni są o nie likwidowanie stoiska podczas imprezy. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzonew mieniu 

uczestnikówimprezy, spowodowane przez osobytrzecie, z winy poszkodowanego czy 

spowodowane siłą wyższą. 

7. Uczestnicy wydarzenia powinni we własnym zakresie ubezpieczyć się z tytułu 

odpowiedzialności cywilnej.  

8. W godzinach trwania wydarzenia nadzór i ochrona mienia nastoisku należy do 

obowiązku Wystawcy. 

§8 

Postanowienie końcowe 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do wszelkich zmian w regulaminie.  

 

Akceptacja Regulaminu XVIIISłupskich Pokopek oznacza wyrażenie zgody na 

przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora  

w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia XVIII Słupskich Pokopek,  

a w szczególności w celu dobrej komunikacji z uczestnikami oraz w zakresie 

niezbędnym do upublicznienia w prasie, na stronie internetowej Organizatora oraz 

mediach informacji o całym wydarzeniu, w tym przebiegu wydarzenia. 

 


