Regulamin dla Wystawców
SMAKUJ TRÓJMIASTO
1. Organizatorem Miejskiego Festiwalu Kulinarnego Smakuj Trójmiasto (zwanej dalej Festiwal) jest
Justyna Zalewska, ul. Opata Jacka Rybińskiego 21/6, kod 80-320 Gdańsk, NIP 958-144-30-27, Regon
362981983, zwany dalej Organizatorem.
2. Organizator oświadcza, że posiada umowę wynajmu hali na pierwszym piętrze Galerii Metropolia, która
umożliwia mu organizację festiwalu kulinarnego w powyższym terminie i miejscu.
3. Uczestnictwo Wystawców w Festiwalu, polegające na wynajmie powierzchni pod stoisko, jest płatne.
Stoisko 2x1 m (dostępne jedynie dla wystawców oferujących biżuterię i design) - 400 PLN netto, 2x2 m –
600 PLN netto, 2x3 m - 800 PLN netto, 2x4 m – 1000 PLN netto lub inne wynikające z indywidualnych
ustaleń. Ceny dotyczą wynajęcia powierzchni pod stoisko na cały okres trwania festiwalu (dwa dni).
4. Zarezerwowane stoisko należy do jednej firmy i można na nim wystawiać tylko produkty jednej
firmy/marki. W uzasadnionych przypadkach i po otrzymaniu zgody od organizatora możliwa jest sprzedaż
produktów na jednym stoisku większej ilości firm/marek. W razie zauważenia przez Organizatora, że
wystawca nie trzyma się zasady 1 stoisko=1 firma, Wystawca zostanie obciążony kosztami w wysokości
równowartości całego stoiska za każdą dodatkową firmę/markę obecną na stoisku.
5. Rejestracja Wystawców jest otwierana 6 tygodni przed datą planowanego wydarzenia i trwa do
wyczerpania się puli stoisk.
6. Wystawca w celu potwierdzenia rezerwacji stoiska musi w terminie 7 dni od otrzymania Faktury wpłacić
kwotę należną za stoisko na konto Organizatora. Rezerwacje nieopłacone w tym terminie zostają
anulowane.
7. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w festiwalu przez Wystawcę na 7 lub mniej dni przed
planowaną datą ich rozpoczęcia pobierana jest pełna opłata za wynajęcie stoiska.
8. Festiwal objęty jest ochroną podczas jego trwania, a także w trakcie przygotowań, jednakże
odpowiedzialność za bezpieczeństwo mienia Wystawcy leży po jego stronie. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za kradzieże, czy nie wynikające z jego winy uszkodzenia mienia należące do
Wystawcy.
9. Wystawcy na swój koszt zapewniają wystrój stoisk, ich montaż, demontaż, wszelkie transporty,
materiały promocyjne, personel pracujący przy stoisku, naczynia jednorazowe (wyłącznie papierowe),
przedłużacze, opisane menu wraz z cennikiem, drobne pieniądze do wydawania reszty, a także
uprzątnięcie i zabezpieczenie stoisk oraz przywrócenie powierzchni na którym eksponowane było stoisko
do stanu pierwotnego.
10. Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu NIE jest posiadanie zarejestrowanej działalności gospodarczej,
ale Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki karno-skarbowe sprzedaży bez zarejestrowanej
działalności gospodarczej.
11. Organizator częściowo zapewnia systemy mebli dostępne na miejscu. Ich ilość jest ograniczona.
12. Montaż stoisk jest możliwy w dniu poprzedzającym Festiwal w godzinach 17.00-19.00 oraz w dniu

Festiwalu w godzinach 8.00-10.00. Demontaż po zakończeniu festiwalu, tego samego dnia w godzinach
19.00-21.00.
13. Wystawca jest zobowiązany do zapewnienia dostępności stoiska sprzedażowego i obecności
personelu pracującego przy stoisku (pełna gotowość) od godz. 10:30 w dniu Festiwalu. W przypadku
opóźnień w montażu stoiska, braku personelu na stoisku lub przygotowaniu asortymentu po godz. 10:30,
Organizator ma prawo do obciążenia Wystawcy karą finansową za niewywiązanie się z powyższych
postanowień w wysokości jednokrotności opłaty za stoisko. Organizator dostał odgórne zlecenie
przeprowadzenia kontroli stosik przez straż pożarną przed oficjalnym rozpoczęciem festiwalu między
godz. 10:30 a 11:00.
14. Wystawca zobowiązuje się do wyposażenia personelu pracującego na stoisku w niezbędne
uprawnienia umożliwiające pracę z żywnością (dot. między innymi aktualnej książeczki sanitarno –
epidemiologicznej).
15. W przypadku wystąpienia zniszczeń, bądź uszkodzeń obiektu powstałych z winy Wystawcy, bądź
osób mu towarzyszących, będzie on zobowiązany do pokrycia kosztów ich napraw.
16. Zapewnienie kasy fiskalnej podczas Festiwalu leży po stronie Wystawcy.
17. Wystawcy podczas Festiwalu mają obowiązek przestrzegać zasad BHP oraz Regulaminu obiektu.
18. Odpowiedzialność za treść jakichkolwiek materiałów, projektów, produktów eksponowanych i
sprzedawanych przez Wystawców znajduje się po ich stronie.
19. Organizator w żaden sposób nie odpowiada za straty lub niską sprzedaż Wystawcy będące
następstwem zdarzeń losowych.
20. Wystawca ma obowiązek oznakowania samochodu, zamieszczając kartkę na przedniej szybie z
następującymi danymi: nazwa firmy, nr telefonu do kierowcy.
21. Organizator zobowiązuje się do aktywnej promocji Festiwalu w mediach, dbania o PR, a także do
bieżącego informowania o Festiwalu w mediach społecznościowych i w innych dostępnych mu kanałach
informacji.
22. Aby zadbać o jak największe dotarcie do szerokiej grupy odbiorców, Wystawcy mają obowiązek
udostępnić informację o Festiwalu (wydarzeniu) na firmowych profilach na Facebooku oraz dokonać na
nich co najmniej dwóch wpisów na temat swojego uczestnictwa w Festiwalu przed ich rozpoczęciem.
23. Organizator ma prawo do wykonania dokumentacji zdjęciowej i filmowej podczas Festiwalu oraz
wykorzystywania tych materiałów do celów marketingowych.
24. Miejski Festiwal Kulinarny Smakuj Trójmiasto odbywa się na I piętrze Galerii Metropolia przy ul. Jana
Kilińskiego 4, 80-452 Gdańsk Wrzeszcz.
25. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu są możliwe, jednak jedynie w formie publikacji na stronie
https://www.facebook.com/SmakujTrojmiasto/?fref=ts

