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Regulamin uczestnictwa w imprezie „Ekopiknik Bałtów 2018” 

 
§ 1 

Postanowienia ogólne 
 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w charakterze wystawcy w imprezie „Ekopiknik 
Bałtów 2018” (zwanego w dalszej części niniejszego Regulaminu „Ekopiknikiem”). 

2. Organizatorem imprezy „Ekopiknik Bałtów 2018” jest Bałtowski Kompleks Turystyczny - DLF Invest 
Sp. z o.o.  z siedzibą w Bałtowie, ul. Bałtów 7, 27-423 Bałtów;  NIP 6612366557, (dalej: Organizator). 

3. Wykonawcą działającym na zlecenie Organizatora i wykonującym wszelkie czynności związane  
z organizacją Ekopikniku, jak również przeprowadzeniem naboru Wystawców jest Koleta Miernik 
działająca pod firmą Silver MB Koleta Miernik z siedzibą w Krakowie, ul. Chopina 19/13, NIP 677-
235-47-41, (dalej: Realizator). 

4. Podczas Ekopikniku winna być prezentowana oferta zgodna z zakresem tematycznym imprezy. Za 
zgodą Organizatora Wystawcy uprawnieni są do prezentowania oferty odbiegającej od zakresu 
tematycznego. 

5. Uczestnictwo w Ekopikniku jest dobrowolne, Wystawca zgłaszając uczestnictwo akceptuje tym 
samym wszystkie postanowienia zawarte w Regulaminie.  

6. Wydarzenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania  
19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
 

§ 2 
Warunki uczestnictwa 

 
1. Wystawcą na Ekopikniku mogą być podmioty, które:  

a) zapoznały się z treścią Regulaminu i akceptują jego treść; 
b) prześlą formularz zgłoszeniowy (Karta Zgłoszeniowa – Załącznik nr 1 do Regulaminu) w określony 

przez Organizatora sposób oraz z dochowaniem wyznaczonego terminu;  
c) deklarują, że prezentowana przez nich podczas Ekopikniku oferta wpisuje się w szeroko pojętą 

branżę eko, bio, prośrodowiskową (przykładowo: certyfikowane produkty, obecność na szlakach 
tematycznych np. kulinarnych itp.) 

d) wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w celach promocyjnych – nazwa podmiotu, 
imię i nazwisko oraz zdjęcia z przebiegu imprezy na stronie internetowej Organizatora i Realizatora 
oraz na profilach Organizatora i Realizatora w serwisie społecznościowym Facebook. 

2. Uczestnictwa w Ekopikniku, jak i praw i obowiązków z nim związanych, nie można przenosić na inne 
osoby i podmioty.  
 

§3 
Zasady naboru Wystawców 

 
1. Uczestnictwo w charakterze Wystawcy w Ekopikniku jest nieodpłatne. 

2. Ekopiknik odbędzie się w dniach 28-29 lipca 2018 roku na terenie Bałtowskiego Kompleksu 

Turystycznego. 

3. Do udziału w Ekopikniku zakwalifikowane zostaną podmioty wybrane na podstawie Karty 

Zgłoszeniowej. Organizator dokona oceny zgodnie z kryteriami opisanymi w Załączniku nr 2 do 

Regulaminu. Do udziału w Ekopikniku zaproszeni zostaną Wystawcy, których zgłoszenia zdobędą 

najwięcej punktów w ocenie Organizatora. 
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4. Do uczestnictwa w Ekopikniku wybranych zostanie 20 Wystawców. Realizator może zdecydować  

o zwiększeniu liczby Wystawców. 

5. Wystawca otrzymuje dyplom uczestnictwa w Ekopikniku i w przypadku wyróżnienia nagrodę 

rzeczową.  

6. Nabór Wystawców rozpoczyna się dnia 01.06.2018r. i trwa do 22.06.2018r. We wskazanym terminie 

przyjmowane są Karty Zgłoszeniowe.  

7. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej 

wypełnionej Karty Zgłoszeniowej.  

8. Kartę Zgłoszeniową należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: ekopiknikbaltow@gmail.com lub 

pocztą tradycyjną listem poleconym na adres korespondencyjny Realizatora z dopiskiem „Ekopiknik 

Bałtów 2018”: SILVER MB Koleta Miernik, ul. Warszawska 34a/6, 25-312 Kielce.  

9. Zgłoszenia należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie 22 czerwca 2018 roku. 

10. O czasie dotarcia do Realizatora Karty Zgłoszeniowej decyduje chwila jej zarejestrowania na 

skrzynce pocztowej lub wpływu przesyłki listowej na adres Realizatora. 

11. W naborze nie biorą udziału Karty Zgłoszeniowe przesłane po terminie. Każdy z Wystawców może 

przesłać jedną Kartę Zgłoszeniową. 

12. Organizator ma prawo nie dopuścić Wystawcy do udziału w Ekopikniku lub usunąć go z terenu 

imprezy, gdy dopuszcza się naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.  

13. Wystawca bierze udział w Ekopikniku w imieniu własnym i nie jest uprawniony do podnajmowania 

lub oddawania do bezpłatnego lub płatnego użytkowania całości lub części powierzchni 

wystawienniczej (stoiska, namiotu).  

14. Przesyłając Kartę Zgłoszeniową, Wystawca akceptuje w całości Regulamin i zobowiązuje się do 

przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, 

które uprawniają go do udziału w Ekopikniku.  

15. Przesyłając Kartę Zgłoszeniową, Wystawca oświadcza, że prezentowana przez niego podczas 

Ekopikniku oferta wpisuje się w szeroko pojętą branżę eko, bio, prośrodowiskową (przykładowo: 

certyfikowane produkty, obecność na szlakach tematycznych np. kulinarnych itp.) 

 
§ 4 

Przepisy porządkowe i organizacyjne 
 

1. Ekopiknik odbywa się w dniach 28-29 lipca 2018 roku w godzinach 11.00 - 18.00 na terenie 

Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego. 

2. Teren Wystawienniczy podzielony jest na strefy zgodnie z branżami Wystawców. Realizator 

zadecyduje o przydzieleniu Wystawcy do odpowiedniej strefy. 

3. Realizator przydziela stoisko wystawowe, biorąc pod uwagę zapotrzebowanie zgłoszone w Karcie 

Zgłoszeniowej, ponadto - w miarę możliwości - szczególne potrzeby Wystawcy. Realizator do 22 

lipca 2018 roku powiadamia Wystawcę o układzie powierzchni wystawienniczej (stoiska, namioty) 

oraz lokalizacji.  

4. Realizator zastrzega sobie prawo do zmian organizacyjnych co do wyposażenia, lokalizacji oraz 

ilości wystawców na zamawianym stoisku, jeśli zaistnieje taka konieczność, a Wystawca zostanie  

o powyższej zmianie poinformowany.  

5. Dla Wystawców Realizator zapewnia stoisko wystawowe w formie namiotu (wg zapotrzebowania  

z formularza zgłoszeniowego – maksymalnie 9m2) wraz ze standardowym wyposażeniem (stół) oraz 

tabliczką identyfikacyjną Wystawcy.  

6. Inne, poza standardowym wyposażeniem, należy wcześniej uzgodnić z Realizatorem, np. możliwość 

zaparkowania na terenie Ekopikniku, dostęp do prądu.  
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7. Możliwość zagospodarowania stoiska wystawowego przewidziana jest w dniu 28 lipca od godz. 8:00. 

Istnieje możliwość wcześniejszego rozładowania towarów przez Wystawcę po uprzednim ustaleniu 

i zgodzie Realizatora.  

8. Wjazd na teren wystawowy podczas trwania Ekopikniku w celu wyładowania/załadowania towaru 

przy stoiskach możliwy jest tylko od godz. 8.00 do godz. 10.30 oraz od 18.30 do godz.21.00 każdego 

dnia imprezy.  

9. Wystawca zobowiązany jest do utrzymania czystości na stoisku we własnym zakresie. Realizator 

zobowiązany jest do utrzymania czystości ciągów komunikacyjnych, wywóz odpadów oraz zapewnia 

możliwości korzystania z toalet.  

10. Wystawca zobowiązuje się  do przygotowania swojego stoiska do promocji i sprzedaży do godziny 

10.30 28 i 29 lipca 2018 oraz do przywrócenia stoiska do stanu pierwotnego po zakończeniu imprezy. 

11. Wystawca zobowiązany jest do zabezpieczenia na własny koszt wystawianych produktów, urządzeń 

i sprzętu przed ewentualnymi szkodami.  

12. Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych w czasie 

trwania Ekopikniku.  

13. Wystawca zobowiązuje się do aktywnego uczestnictwa w Ekopikniku (28-29 lipca 2018 w godzinach 

11.00 – 18.00) oraz w miarę możliwości do prowadzenia degustacji promowanych produktów. 

14. Wystawcy mogą prowadzić działalność handlową wystawianych towarów zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

 
§ 5 

 
Reklama i promocja 

 
1. Realizator zobowiązuje się do promocji wydarzenia Ekopiknik za pomocą nośników outdoor, 

kampanii w mediach (prasa, radio, internet). 

2. Realizator zobowiązuje się do promocji Wystawców na stronie wydarzenia i w mediach 

społecznościowych. Materiały reklamowe dostarcza Wystawca. 

3. Wystawca ma prawo do reklamowania i prezentowania swoich produktów lub usług nieodpłatnie na 

terenie własnego stoiska, w sposób nie powodujący uciążliwości dla innych Wystawców  

i zwiedzających.  

4. Reklamowanie i prezentowanie swoich produktów lub usług przez Wystawcę poza stoiskiem jest 

możliwe wyłącznie za zgodą Realizatora.  

5. Wystawca wyraża zgodę na fotografowanie wystawianych przez siebie produktów oraz 

wykorzystywanie tych zdjęć w materiałach promocyjnych oraz na stronach internetowych 

Organizatora i Realizatora oraz na profilach Organizatora i Realizatora w serwisie społecznościowym 

Facebook.  

 
§ 6 

 
Odpowiedzialność Wystawców oraz zabezpieczenie powierzchni wystawienniczych 

 
 

1. Realizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Wystawców spowodowane przez osoby 

trzecie lub powstałe z winy Wystawcy. Wystawca zobowiązany jest do zabezpieczenia na własny 

koszt i ryzyko produktów, sprzętu i urządzeń, oraz innych rzeczy wniesionych na stoisko przed 

ewentualnymi szkodami.  
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2. Realizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób i następstwa nieszczęśliwych wypadków, 

przed, po i w trakcie trwania Ekopikniku.  

3. Realizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Wystawców powstałe na skutek 

działania siły wyższej.  

4. Realizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia produktów powstałe w wyniku przerwy  

w dostawie energii elektrycznej, zasilania wodnego, ekstremalnych warunków atmosferycznych itp.  

5. Realizator informuje o możliwości ubezpieczenia przez Wystawców mienia znajdującego się na 

imprezie oraz ubezpieczenia Wystawcy od odpowiedzialności cywilnej wynikającej z uczestnictwa  

w Ekopikniku. Realizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku ewentualnej kradzieży 

produktów i wyposażenia znajdującego się na stoisku. 

6. Wystawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane przez jego pracowników i inne osoby 

z nim współpracujące.  

7. Realizator nie ponosi odpowiedzialności za działania Wystawców wymagające uzyskania zgód  

i licencji od organizacji zbiorowego zarządzania ani za ochronę znaków towarowych, patentów, 

certyfikatów prezentowanych na Ekopikniku produktów.  

 

 

§ 5 
Postanowienia końcowe 

 
 

1. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią załączniki: nr 1 (Karta zgłoszeniowa), nr 2 
(Kryteria wyboru Wystawców) oraz nr 3 (Oświadczenie Wystawcy).  

2. Wystawca, zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania 
przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Wystawcą  
a Organizatorem poprzez podpisanie oświadczenia, będącego Załącznikiem nr 3 do niniejszego 
Regulaminu.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia z oferty określonej w formularzach zgłoszeniowych, 
poszczególnych usług lub produktów. 

4. Organizator może wykluczyć z Ekopikniku Wystawcę w przypadku naruszenia przez niego 
Regulaminu. Decyzje Organizatora mają charakter ostateczny i nie podlegają zaskarżeniu.  

5. Organizator i Realizator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości  
w połączeniach telekomunikacyjnych, transmisji danych, funkcjonowaniu sieci Internet. 

6. Organizator i Realizator zbierają i przetwarzają dane osobowe Wystawców na cele związane  
z realizacją wydarzenia.  

7. Organizator i Realizator zapewniają, że ochrona danych osobowych następuje zgodnie  
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8. Administratorem danych osobowych Wystawców jest Silver MB Koleta Miernik, ul. Chopina 19/13, 

30-049 Kraków, NIP: 677-235-47-41. 

9. Organizator i Realizator Ekopikniku zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień 
Regulaminu, o czym poinformuje Wystawców na stronie juraparkbaltow.pl w zakładce „aktualności”. 

10. Wszelkie pytania dotyczące uczestnictwa w Ekopikniku należy kierować do Realizatora –  
z dopiskiem „Ekopiknik Bałtów 2018” – na adres: ekopiknikbaltow@gmail.com 
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 Zał. Nr 2 do Regulaminu  
 

 

Kryteria wyboru Wystawców 

1. Do udziału w Ekopikniku zakwalifikowane zostaną podmioty wybrane na podstawie Karty 

Zgłoszeniowej. 

2. Organizator dokona oceny na podstawie poniższych kryteriów: 

a. Jakość promowanej oferty (0-10pkt) 

Organizator przyzna punkty za zgodność proponowanej oferty (promowane produkty/usługi)  

z tematyką imprezy oraz dodatkowo za posiadane certyfikaty, nagrody, wyróżnienia czy 

obecność na szlakach tematycznych;  

b. Pomysł na promocję oferty (0-10pkt)  

Organizator przyzna punkty za oryginalny pomysł na promocję oferty oraz za dodatkowe 

aktywności na stoisku zaproponowane przez Wystawcę (np. degustacje, pokazy, działania 

aktywizujące uczestników); 

3. Do uczestnictwa w Ekopikniku wybrane zostanie 20 Wystawców, których zgłoszenia zdobędą 

najwięcej punktów w ocenie Organizatora.  

4. Realizator może zdecydować o zwiększeniu liczby Wystawców. 
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Zał. Nr 3 do Regulaminu  
 

……………………………………………  
(miejscowość, data) 

………………………………………..  
………………………………………..  
………………………………………..  
(Nazwa i adres Wystawcy) 
 
 

 
 

Oświadczenie Wystawcy 
 

Imieniem własnym …………………………………… oświadczam, że zapoznałem się z treścią 
Regulaminu dla Wystawców imprezy „Ekopiknik Bałtów 2018”.  
 
Zobowiązuję się do przestrzegania w/w Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych 
oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Wystawcą a Organizatorem.  
 

Zobowiązanie niniejsze dotyczy także pracowników i wszelkich innych osób współpracujących  

z Wystawcą w czasie Ekopikniku. 

 

 

 

 

 ……………………………………………………..  
(podpis Wystawcy) 


