
Załącznik do Zarządzenia
Starosty Dzierżoniowskiego
Nr 23/2019
z dnia 19 marca 2019 r. 

REGULAMIN

Wydarzenie  pod  nazwą  ECO  FOOD  FESTIWAL  organizowane  jest  jako  impreza  towarzysząca
równocześnie z 18. Dolnośląskim Przeglądem Zespołów Folklorystycznych w dniu 2 czerwca 2019 roku.
Organizatorami  obu  wydarzeń  są:  Biuro  Promocji,  Kultury,  Sportu  i  Turystyki  Starostwa  Powiatowego
w  Dzierżoniowie,  Rynek  27,  58-200  Dzierżoniów  oraz  Arboretum  Wojsławice  w  Niemczy  -  Ogród
Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Wojsławice 2, 58-230 Niemcza.

§ 1
Przedmiot

Postanowienia niniejszego regulaminu określają zasady zgłaszania i uczestnictwa wystawców w wydarzeniu
pod nazwą ECO FOOD FESTIVAL.

§ 2
Miejsce i data wydarzenia

1. Arboretum Wojsławice k. Niemczy.
2. 2 czerwca 2019 r.

§ 3
Zasady zgłaszania i uczestnictwa

1. Karty  zgłoszenia  (załącznik  nr  1)  należy  przesłać  pocztą  elektroniczną  na  adres
katarzyna.bondarczuk@uwr.edu.pl do dnia 12 maja 2019 r.

2. Opłata za stoisko wynosi 100 zł.
3. Wpłat należy dokonać w dniu wydarzenia w kasach Arboretum.
4. Niezależnie  od  opłaty za  stoisko  wystawcę  obowiązują  bilety wstępu  do  Arboretum dla  każdej

z osób obsługujących stoisko.
5. O  rezerwacji  miejsca  wystawca  zostanie  poinformowany przez  organizatora  drogą  telefoniczną/

mailową.
6. Wydarzenie trwa w godzinach 10.00-17.00.
7. Organizator zastrzega maksymalny wymiar jednego stoiska - 3x2 metry.
8. Montaż stoisk w dniu imprezy w godzinach 7.00-9:00.
9. O usytuowaniu stoiska decyduje wyłącznie Organizator.
10. Organizator nie zezwala na montaż dekoracji, która mogłaby uszkodzić podłoże lub ściany.
11. Elementy niezbędne do prezentacji stoiska wystawca zapewnia we własnym zakresie.
12. Wystawca  jest  zobowiązany  do  przedstawienia  w  możliwie  najwidoczniejszym  miejscu  pełnej

nazwy prezentowanego przedsiębiorstwa oraz danych teleadresowych.
13. Organizator nie zapewnia zaplecza technicznego.
14. Ustawienie banerów reklamowych i innych form promocji należy uzgodnić z organizatorem.
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15. Wystawcy są zobowiązani do sprzątnięcia miejsca po zakończeniu wydarzenia.
16. Udział w festiwalu mogą wziąć wystawcy z powiatu dzierżoniowskiego oraz z powiatów z nim

graniczących, tj.:
- powiatu wrocławskiego,
- powiatu strzelińskiego,
- powiatu ząbkowickiego,
- powiatu kłodzkiego,
- powiatu wałbrzyskiego,
- powiatu świdnickiego.

§ 4
Pozostałe informacje

1. Regulamin ECO FOOD FESTIVAL jest dostępny w siedzibie Organizatora, a bezpośrednio przed
wydarzeniem i w jego trakcie również w miejscu wydarzenia.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do zakończenia wydarzenia.



Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA
EKO FOOD FESTIVAL

Arboretum Wojsławice k. Niemczy
2 czerwca 2019 r.

Nazwa firmy / dane osoby fizycznej:

NIP:

Adres:

Telefon kontaktowy / adres e-mail:

Opis asortymentu:


