REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW – WYSTAWCÓW
PODCZAS KUJAWSKO-POMOMORSKIEGO FESTIWALU GĘSINY
W PRZYSIEKU
11-12 LISTOPADA 2022 ROKU
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) dotyczy uczestników prowadzących działalność handlową, usługową i
promocyjną podczas KUJAWSKO-POMORSKIEGO FESTIWALU GĘSINY W PRZYSIEKU, który odbędzie się w dniach
11-12 listopada 2022 roku, w Przysieku.
2. Podmiotem odpowiedzialnym za obsługę logistyczną i finansową przestrzeni handlowej, gastronomicznej i
promocyjnej podczas Festiwalu, jest Konsorcjum SOS - MOROZ, w skład którego wchodzą: SOS MUSIC Remigiusz
Trawiński i Wojciech Zaguła sp.j, z siedzibą w Toruniu (87-100), przy ul. Polna 7B/12 oraz Artur Moroz
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MOROZ Artur Moroz, z siedzibą w Sopocie (81-718), przy al. F.
Mamuszki 22 (dalej: „Organizator”).
3. Uczestnikiem jest podmiot, który zawarł z Organizatorem umowę uczestnictwa w Festiwalu poprzez wypełnienie,
podpisanie i przysłanie do Organizatora Formularza Zgłoszeniowego Wystawcy, zamieszczonego na stronie
internetowej drogą elektroniczną lub pocztą (dalej: „Uczestnik” lub „Wystawca”).
II. WARUNKI UDZIAŁU WYSTAWCY W FESTIWALU
1. Warunkiem udostępnienia Wystawcy podczas Festiwalu powierzchni wystawowej jest:
a) dostarczenie przez Wystawcę prawidłowo wypełnionego i podpisanego przez upoważnioną osobę formularza
Zgłoszeniowego Wystawcy do dnia 31 października 2022 r. drogą elektroniczną na adres mailowy:
festiwal@czasnagesine.pl lub dostarczenie oryginału zgłoszenia osobiście lub pocztą na adres: SOS MUSIC,
Polna 7B/12; 87-100 Toruń. Formularz zamieszczony jest na stronie internetowej: www.czasnagesine.pl.
b) dokonanie przez Wystawcę wpłaty 100% należności tytułem udostępnienia powierzchni
handlowej, zgodnie z obowiązującym cennikiem:
• podstawowa powierzchnia handlowa 3m x 3m – 700 zł (słownie: SIEDEMSET złotych) brutto
– łączna cena za cały czas trwania Festiwalu;
• powierzchnia handlowa przeznaczona dla hodowców gęsi – osób fizycznych oraz Kół
Gospodyń Wiejskich oferujących tylko produkty z gęsiny (bez prowadzenia działalności
gastronomicznej, czyli sprzedaży potraw) – podstawowa powierzchnia 3m x 3m – GRATIS
(pod warunkiem dostarczenie 1 tuszy gęsiej lub 3 kg produktów, przeznaczanych do szkoleń,
prezentacji i degustacji organizowanych w trakcie trwania festiwalu. Zwolnienie z opłaty
zastrzeżone jest wyłącznie dla Wystawców oferujących w 100% wyroby z gęsiny do
sprzedaży (bez małej gastronomii). Jeśli w ofercie znajdą się inne produkty lub oprócz
sprzedaży będą oferowane dania z gęsiny, pobrana zostanie opłata w normalnej wysokości,
jak dla innych Wystawców.
Ustalenie należności za udostępnienie większych powierzchni handlowych lub pod gastronomię dokonywane
będzie w drodze indywidualnych ustaleń z Organizatorem.
Należność za udostępnienie powierzchni handlowej lub pod gastronomię należy wpłacić po uzyskaniu
potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 listopada 2022
r. na rachunek bankowy Organizatora:
MOROZ Artur Moroz
SANTANDER BANK, nr rachunku bankowego: 11 1090 1098 0000 0001 4472 4832
z dopiskiem: opłata handlowa Festiwal Gęsiny i „nazwa wystawcy”.
Okazanie wydruku potwierdzenia przelewu jest jednym z warunków wskazania zarezerwowanego miejsca dla
Wystawcy przez Organizatora.
2. Organizator zastrzega, iż prawidłowe wypełnienie i przesłanie formularza zgodnie z pkt. II.1. nie jest
równoznaczne z zakwalifikowaniem Wystawcy do udziału w Festiwalu jako Wystawca. Organizator ma prawo do
odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, zmiany terminu i miejsca wystaw w przypadku zaistnienia
okoliczności od niego niezależnych, za które nie ponosi odpowiedzialności. O zmianach i przyczynach ich

powstania Organizator zawiadomi Wystawcę. W takich wypadkach Wystawcy nie przysługuje prawo do
odszkodowania. W przypadku odwołania wystaw z przyczyn zależnych od Organizatora, wpłacone przez Wystawcę
kwoty zostaną zwrócone, przy czym strony nie będą miały w stosunku do siebie roszczeń.
4. W razie rezygnacji Wystawcy z udziału w Festiwalu jest on zobowiązany do poinformowania Organizatora
najpóźniej do 2 listopada 2022 r. w formie elektronicznej na adres: festiwal@czasnagesine.pl lub pisemnej na
adres pocztowy: SOS MUSIC, Polna 7B/12, 87-100 Toruń. W przypadku zgłoszonej na piśmie do dnia 2 listopada
2022 r. rezygnacji Organizator zwraca 100% kosztów z tytułu udostępnienia powierzchni wystawowej; w
przypadku rezygnacji zgłoszonej na piśmie po 2 listopada 2022 roku, Organizator nie zwraca żadnych kosztów z
tytułu udostępnienia powierzchni.
5. Wysłanie wypełnionego formularza jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu
Wystawcy
zamieszczonego na stronie internetowej www.czasnagesine.pl.
6. Wystawca zobowiązuje się do przestrzegania warunków Regulaminu. W przypadku niezastosowania się do
Regulaminu Organizator zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy wiążącej z Wystawcą ze skutkiem
natychmiastowym i usunięcie Wystawcy z terenu wystawy podczas Festiwalu na koszt Wystawcy.
III. ZASADY DOTYCZĄCE ASORTYMENTU I LOKALIZACJI STOISK
1. Asortyment oraz usługi oferowane przez Wystawców podczas Festiwalu muszą być produktami i usługami
legalnymi, dopuszczonymi do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia Wystawcy, który nie spełnia kryteriów w
zakresie prezentowanego asortymentu. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu Wystawców podejmuje
Organizator na podstawie przedstawionych oświadczeń lub dokumentów (wpis do ewidencji gospodarczej, odpis
aktualny lub pełny KRS itp.)
3. Lokalizacja stoiska jest określana przez Organizatora i zależy od warunków organizacyjno-technicznych
Festiwalu.
4. Godziny działalności stanowisk wystawowych: 10:00 – 17:00.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji stoiska lub powierzchni przeznaczonej dla Wystawcy,
jeżeli względy organizacyjne lub projektowo-techniczne uniemożliwiają realizację wcześniejszej zaplanowanej
lokalizacji dla tego Wystawcy. Organizator dołoży wszelkich starań, aby w takich przypadkach działać w
porozumieniu z Wystawcą.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy zgody na sprzedaż towarów oraz montaż stoisk, które uzna za
niebezpieczne, sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub z charakterem imprezy.
IV. BUDOWA I ZAGOSPODAROWANIE STOISK
1. Budowa i rozstawianie stoisk może rozpocząć się nie wcześniej niż 10 listopada w godz. 17:00 -22:00, a
zakończyć nie później niż 11 listopada do godz. 9:00. Od dnia 11 do 12 listopada w godzinach od 6:00 do 9:30
możliwy jest dowóz towarów do stoiska.
2. Stoiska oraz ich wyposażenie Wystawcy zapewniają we własnym zakresie. Wystawcy zobowiązują się do
zapewnienia estetycznych stoisk.
3. Przed rozpoczęciem budowy stoiska Wystawca zobowiązany jest zgłosić się do Organizatora w celu ustalenia
lokalizacji stoiska oraz otrzymania zezwolenia i identyfikatora Wystawcy. Odbioru identyfikatora należy dokonać
osobiście. Identyfikatory nie są wysyłane pocztą. Identyfikatorów nie można przekazywać osobom trzecim.
4. W przypadku zaoferowania przez Wystawcę stoiska asortymentu innego niż zadeklarowany w formularzu
Wystawcy, Organizator zastrzega sobie prawo do cofnięcia zgody dla Wystawcy na sprzedaż i odstąpienia od
umowy bez prawa do odszkodowania i zwrotu poniesionych kosztów, w tym opłaty za zgodę na handel.
5. Po zakończeniu okresu budowy stoisk, o którym mowa w pkt.IV.1, na wyznaczonym do handlu terenie nie mogą
pozostać żadne pojazdy mechaniczne, w tym dostawcze i osobowe, a teren wokół stoiska każdego Wystawcy
musi zostać uporządkowany.
6. Wszelkie naprawy, przebudowy stoisk, dostawy towaru mogą być prowadzone wyłącznie w godzinach: 6:00 –
9.30. Organizator ma prawo do dochodzenia od Wystawcy kary umownej za każdorazowe pozostawienie
pojazdu mechanicznego na terenie przeznaczonym na prowadzenie działalności handlowej, usługowej i
promocyjnej poza godzinami dostaw, w wysokości 500 zł brutto. Ponadto Organizator zastrzega sobie prawo
usunięcia pojazdu na koszt i ryzyko Wystawcy.
7. Przejścia pomiędzy stoiskami muszą pozostać niezablokowane. Zabronione jest tarasowanie i zastawianie w
jakikolwiek sposób przejść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i
innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej.

8. Wystawca zobowiązany jest swoją ekspozycję urządzić w taki sposób, by nie stanowiła zagrożenia
bezpieczeństwa dla osób przebywających na terenie przeznaczonym na handel, a także w ich pobliżu. Stoisko,
eksponaty, dekoracje oraz pozostałe elementy ekspozycji powinny być zabezpieczone przed wywróceniem,
upadkiem, uniesieniem przez wiatr itp. Całkowita odpowiedzialność za bezpieczne i prawidłowe urządzenie
stoiska spoczywa na Wystawcy.
9. Wystawca może zagospodarować ́ na potrzeby handlu wyłącznie udostępnioną przez Organizatora powierzchnię.
Udostępnione stoisko przeznaczone jest wyłącznie dla Wystawcy, który jest za nie w pełni odpowiedzialny i nie
może zostać przekazane osobom trzecim.
10. Obowiązuje zakaz wystawiania i reklamy asortymentu lub usług poza wyznaczonym stoiskiem.
11. Demontaż stoisk odbywa się w dniu 12 listopada w godzinach 17:00 – 20:00. Po zakończeniu demontażu stoiska
Wystawca zobowiązany jest pozostawić teren stoiska w stanie niepogorszonym i uporządkowanym. W przypadku
zaistniałych uszkodzeń, np. terenów zielonych lub dostępnej tam infrastruktury, Wystawca zobowiązuje się do
pokrycia kosztów doprowadzenia terenu stoiska do stanu sprzed przekazania.
V. DZIAŁALNOŚĆ PODCZAS FESTIWALU
1. Wystawca prowadzący działalność gospodarczą, na którą wymagane są przewidziane polskim prawem
zezwolenia lub koncesje, zobowiązany jest posiadać aktualne dokumenty zezwalające na prowadzenie takiej
działalności. Dokumenty takie Wystawca zobowiązuje się okazać Organizatorowi na każde jego żądanie.
2. Wystawca zobowiązany jest do prowadzenia działalności tak, aby nie naruszała obowiązujących przepisów
prawa, nie była przyczyną i podstawą składania skarg przez kogokolwiek, a w szczególności przez innych
Wystawców.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działalność prowadzoną przez Wystawcę podczas Festiwalu na
wyznaczonym terenie, za jakość oferowanych produktów i prezentowane przez niego treści. Obowiązuje
bezwzględny zakaz sprzedaży jakichkolwiek wyrobów/artykułów nieodpowiednich osobom nieletnim, produktów,
które mogą uchodzić za obraźliwe oraz jakichkolwiek artykułów niebezpiecznych czy pirotechnicznych.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawny status prowadzonej sprzedaży, nie bierze odpowiedzialności
za brak kas fiskalnych Wystawców na stoiskach lub wszelkie konsekwencje z tym związane. Po zakończeniu
działalności każdego dnia Wystawca zobowiązany jest uporządkować teren wokół swojego stoiska oraz wystawić
worki ze śmieciami, zgodnie z zaleceniami MPO.
Opłata dla Wystawców za bieżące sprzątanie oraz wywóz śmieci wynosi brutto:
• Dla prowadzących tylko działalność handlową (bez małej gastronomii): 50 zł
• Dla oferujących małą gastronomię (sprzedaż, degustacja potraw): 200 zł
Opłata ta zostanie doliczona do placowego.
Wystawca, pod rygorem natychmiastowego usunięcia z terenu handlu, nie ma prawa usuwać śmieci ze swojego
stoiska do ogólnie dostępnych dla publiczności koszy na śmieci.
VI. INFRASTRUKTURA FESTIWALU
1. Organizator zapewnia na czas trwania Festiwalu nieodpłatny dostęp do: kabin WC oraz punktu czerpania wody.
Korzystanie z tych elementów jest powszechne i nie wymaga zgłoszenia na formularzu Wystawcy.
2. Organizator zapewnia na czas trwania Festiwalu dostęp do energii elektrycznej dla Wystawców, którzy
zadeklarowali takie zapotrzebowanie w Formularzu Wystawcy. Za korzystanie z energii elektrycznej pobierana
będzie opłata ryczałtowa.
Opłata za zamówioną moc do 1 KW: 150 zł brutto za cały czas trwania festiwalu.
Opłata za zamówioną moc od 1 do 3 KW: 300 zł brutto za cały czas trwania festiwalu
Opłata za zamówioną moc od 3 do 6 KW: 450 zł brutto za cały czas trwania festiwalu.
Opłata za zamówioną moc od 6 do 10 KW: 600 zł brutto za cały czas trwania festiwalu.
Opłata za zamówioną moc powyżej 10 KW będzie ustalana indywidualnie.
W wyżej wymienionej opłacie zawarty jest również koszt doprowadzenia prądu do najbliższego
przyłącza.
Uwagi: ( wykorzystywane przedłużacze muszą być z atestem IP44 oraz powyżej, przedłużacze bez
takiego atestu nie będą podłączane)
Opłaty za prąd pobierane są z góry za cały okres Festiwalu, nie później niż w dniu wydania przez Organizatora
identyfikatora Wystawcy.

3. Organizator ze względu na ograniczoną moc sieci elektrycznej zastrzega sobie możliwość weryfikowania
zapotrzebowania na energię elektryczną, zgłoszonego przez Wystawcę i dokonania w tym zakresie korekt
uzgodnionych z Wystawcą.
4. Wystawca zgłaszający zapotrzebowanie na energię elektryczną jest zobowiązany do zabezpieczania we własnym
zakresie przewodów elektrycznych (przedłużaczy), w tym jednego przedłużacza o długości co najmniej 20 m,
pozwalającego na podłączenie do przyłącza.
5. Wszystkie urządzenia i instalacje elektryczne, w tym przewody elektryczne (przedłużacze) używane przez
Wystawcę muszą odpowiadać wymogom obowiązujących Polskich Norm, regulujących stosowanie przewodów
elektrycznych w warunkach zewnętrznych, oraz winny być wykonane i eksploatowane zgodnie z przepisami
polskiego prawa. W przypadku stwierdzenia przez uprawnione służby Organizatora nie spełnienia tego warunku,
Organizator zastrzega sobie możliwość nie dopuszczenia takich urządzeń i instalacji elektrycznych do użytku w
trakcie trwania Festiwalu.
6. Wszelkie prace związane z instalacją elektryczną mogą wykonywać jedynie uprawnione służby wyznaczone przez
Organizatora. Organizator zastrzega sobie wyłączność wykonania przyłączy elektrycznych na rzecz wszystkich
Wystawców. Samowolne podłączanie instalacji elektrycznej do sieci energetycznej lub dokonywanie zmian jest
niedozwolone.
7. W przypadku stwierdzenia przez Wystawcę jakichkolwiek nieprawidłowości i zakłóceń w funkcjonowaniu
instalacji elektrycznej należy niezwłocznie zawiadomić Organizatora.
8. Każdy Wystawca prowadzący działalność gastronomiczną zobowiązany jest do zaopatrzenia stoiska w gaśnicę
zgodną z przepisami p.poż. odnoszącymi się do rodzaju prowadzonej na stoisku działalności.
VII. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Organizator zaleca Wystawcy zabezpieczanie towaru i stoiska poza godzinami prowadzenia działalności.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne wypadki lub uszkodzenia ciała oraz straty, kradzieże, szkody,
zniszczenia w mieniu Wystawców lub gości, powstałe z jakichkolwiek przyczyn, z wyjątkiem szkód powstałych z
winy umyślnej Organizatora.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub ubytki w mieniu Wystawców spowodowane siłą wyższą
(pożarem, eksplozją, uderzeniem pioruna, wichurą, zalaniem wodą oraz przerwą w dostawie energii
elektrycznej).
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody Wystawcy powstałe w wyniku odwołania lub
przerwania Festiwalu.
5. Uczestnicy powinni we własnym zakresie ubezpieczyć się z tytułu odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczyć
swoje mienie znajdujące się na terenach targowych (eksponaty, sprzęt i urządzenia na stoisku, elementy
budowy i wyposażenia stoisk, mienie prywatne, pojazdy służbowe itp.), zarówno na okres trwania Festiwalu, jak
i na okres montażu i demontażu stoisk.
6. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody lub ubytki w mieniu znajdującym się na terenie Festiwalu
spowodowane przez samego Wystawcę lub jego przedstawicieli, podwykonawców oraz każdą osobę zatrudnioną
przez Wystawcę bezpośrednio lub pośrednio.
7. Oceny szkód dokonuje Organizator w obecności Wystawcy, co zostaje potwierdzone pisemnie w stosownym
protokole.
8. O wystąpieniu szkody Wystawca zobowiązany jest powiadomić Organizatora niezwłocznie po jej stwierdzeniu,
nie później niż w okresie 6 godzin od jej stwierdzenia.
9. W przypadku podjęcia przez Wystawcę decyzji o publicznym wykonaniu lub odtworzeniu utworów muzycznych,
słowno-muzycznych lub innych artystycznych wykonań zobowiązuje się Wystawcę do uzyskania we własnym
zakresie zgody organizacji powołanych do zbiorowego zarządzania prawami twórców i do zapłaty na ich rzecz
stosownych opłat (tantiem). Uczestnik Festiwalu zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów w
zakresie ochrony prawa autorskiego i praw pokrewnych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
nieuregulowanie należnych opłat.
10. Wszelkie opłaty związane z uzyskaniem zgody na handel podczas Festiwalu obciążają Wystawcę, który
obowiązany jest we własnym zakresie do ich uregulowania. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
nieuregulowanie należnych opłat.
VIII. PRZEPISY PRZECIWPOŻAROWE
1. Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów, w tym przepisów BHP i
przeciwpożarowych.

2. Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania wydanych przez Organizatora poleceń porządkowych oraz
stosowania się do poleceń służb porządkowych.
3. Każdy wystawca oferujący małą gastronomię zobowiązany jest do posiadania na swoim stoisku gaśnicy o
pojemności dopasowanej do wielkości stoiska, zgodnie z obowiązującymi przepisami ppoż.
IX. ZASADY SANITARNO-HIGIENICZNE
1. Na terenie Festiwalu należy stosować się do aktualnie obowiązujących norm sanitarnych i rozporządzeń ministrów w związku z pandemią COVID-19.
2. Ze względu na kontakt z produktami spożywczymi oraz gotówką podczas ich sprzedaży, należy pamiętać o konieczności dezynfekcji rąk oraz używania rękawiczek ochronnych. W oznaczonych miejscach na terenie imprezy
znajdować się będą dozowniki z płynem dezynfekującym
3. Sprzedaż towarów powinna się odbywać z zastosowaniem wymaganych norm bezpieczeństwa dotyczących ich
opakowania i dystrybucji.
4. Warunki dopuszczające do udziału w Festiwalu spełniają Wystawcy, którzy:
A. nie mają objawów charakterystycznych dla osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2 – w szczególności podwyższonej temperatury, kaszlu, duszności, bólu mięśni, utraty węchu i smaku, ani problemów z oddychaniem
lub ogólnego osłabienia organizmu;
B. nie są poddane żadnej procedurze sanitarno-medycznej związanej z ograniczaniem ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
C. według swojej najlepszej wiedzy w ciągu ostatnich 7 dni nie miały kontaktu z osobą, u której stwierdzono
zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub miały kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażanie wirusem SARS-CoV2, lecz po upływie 7 dni od tego kontaktu zostały poddane testowi identyfikującemu obecność wirusa SARSCoV2 (tj. test RT-PCR), którego wynik był negatywny.
5. W przypadku nie spełnienia wymagań wymienionych w punkcie 5, Wystawca powinien powstrzymać się od
udziału w Festiwalu.
6. W wypadku wykrycia, że w Festiwalu bierze udział Wystawca zakażony wirusem SARS-COV-2, wyraża on zgodę,
aby Organizator Imprezy, będący administratorem jego danych osobowych, udostępnił je Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym.
7. Wystawcy uczestniczący w Festiwalu zobowiązani są do stosowania się do zaleceń przedstawicieli Organizatora,
mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego.
8. Organizator ma prawo do usunięcia z terenu Festiwalu Wystawców niestosujących się do postanowień niniejszego Regulaminu. Osoby te tracą prawo do reklamacji i roszczeń względem Organizatora.
X

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
SOS MUSIC Remigiusz Trawiński I Wojciech Zaguła sp. j.
ul. Polna 7B/12
87-100 Toruń
NIP: 956-210-7179, KRS: 0000301257, REGON: 871679810
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
ewidencji rachunkowo-księgowej oraz dokumentacji realizowanych projektów
3. Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie do podmiotów uprawnionych na
podstawie przepisów prawa, porozumienia o współadministrowaniu lub umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych.
XI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, zaś
wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
2. Wszelkie reklamacje Wystawców winny być zgłoszone Organizatorowi w formie pisemnej w nieprzekraczalnym
terminie 2 dni od dnia zakończenia Festiwalu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.
4. Prawo do wiążącej wykładni i interpretacji Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 września 2022 roku.
6. Regulamin stanowi integralną część Formularza Zgłoszeniowego Wystawcy.

