
 

Regulamin 

§ 1. ZASADY OGÓLNE 

1. Organizatorem imprezy pn. „Kto? NGO! – poznaj szczecińskie organizacje mini piknik pasji 
pod dachem”, zwanej w niniejszym Regulaminie Imprezą  jest Fundacja Sektor 3, zwane 
dalej, w niniejszym Regulaminie Organizatorem. 

2. Współorganizatorem EPP Property Managment oraz Towarzystwo Wspierania Inicjatyw 
Kulturalno – Społecznych “TWIKS”, zwani dalej, w niniejszym Regulaminie 
Współorganizatorami. 

3. Biuro Organizacyjne Imprezy – Sektor 3 Szczecin, al. Wojska Polskiego 63, 70-476 Szczecin. 
4. W imprezie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, a także inne podmioty prowadzące 

działalność pożytku publicznego, instytucje publiczne, oraz podmioty gospodarcze 
(zaproszone przez Organizatora), zwane dalej w niniejszym regulaminie Wystawcą. 

5. Impreza odbędzie się 24 marca 2019 roku w godzinach 12.00 – 16.00. 
6. Miejscem Imprezy jest Centrum Handlowe GALAXY, al.. Wyzwolenia 18-20, 70-554 Szczecin.  

§ 2. WARUNKI UDZIAŁU 

1. Warunkiem udziału w Imprezie jest: 
1. przesłanie do Organizatora prawidłowo wypełnionego zgłoszenia, w nieprzekraczalnym 

terminie, do 8 marca 2019, do godz. 14.00. 
2. zaakceptowanie i przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu.  

§ 3. ZGŁOSZENIA 

1. Kartę zgłoszeniową należy przesłać do Biura Organizacyjnego Imprezy: Sektor 3 Szczecin, al. 
Wojska Polskiego 63, 70-476 Szczecin (decyduje data wpłynięcia zgłoszenia) lub pocztą 
elektroniczną na adres: biuro@sektor3.szczecin.pl lub dostarczyć osobiście do Biura 
Organizacyjnego Imprezy w dni robocze w godz. 11.00 – 16.00. 

2. Za pełne zgłoszenie rozumie się przesłany w terminie, prawidłowo wypełniony formularz 
zgłoszeniowy stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

3. Zgłoszenia przyjmowane będą do 8 marca 2019 roku, do godz. 14.00. 
4. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc (20), o udziale w Imprezie decyduje kolejność 

zgłoszeń (pod uwagę brana będzie data wpływu zgłoszenia do Biura Organizacyjnego 
Imprezy). 

5. Udział w Imprezie jest bezpłatny. W ramach stoiska wystawienniczego Organizator zapewnia:  
stół (1 szt.), krzesła (2 szt.), nakrycie stołu z białej agrowłókniny (1 szt.), identyfikację 
organizacji z użyciem zalaminowanych kartek w formacie A3, na podstawie logotypu dobrej 
jakości graficznej, dostarczonego przez organizację do 8 marca 2019. 
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§ 5. ZASADY PRZENTACJI NA STOISKU 

1. Bezwzględnym wymogiem stawianym przez Organizatora jest estetyczny wygląd stoiska. 
Wystawcy aranżują stoiska zgodnie z własną koncepcją i na własną odpowiedzialność,  
z uwzględnieniem wymogu nie nalepiania żadnych materiałów informacyjnych na kolumny, 
słupy, szyby wystawowe, ściany i inne elementy stałe w CH GALAXY. W przypadkach 
naruszeń zasad współżycia społecznego i bezpieczeństwa innych osób, Wystawca ma 
obowiązek usunięcia lub poprawy określonych elementów stoiska. 

2. Istnieje możliwość zaprezentowania dorobku organizacji w programie scenicznym 
(maksymalnie 30 min) lub poza stoiskiem informacyjnym: 
1. na scenie -  organizacja zobowiązana jest do umieszczenia tej informacji na formularzu 

zgłoszeniowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, 
2. poza stoiskiem -  organizacja zobowiązana jest do umieszczenia tej informacji na 

formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
3. Wszelkie informacje dotyczące czasu, formy lub miejsca prezentacji, będą uwzględniane  

w zależności od możliwości technicznych, czasowych i zgodnie ze scenariuszem Imprezy 

opracowanym przez Organizatora oraz muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami 

prawa,  zakresem prowadzonej działalności statutowej, nie mogą naruszać bezpieczeństwa i 

dóbr osób trzecich oraz powinny być dostosowane do charakteru Imprezy. Organizator 

zastrzega sobie prawo do niewyrażenia zgody na prezentację naruszającą regulamin Imprezy 

oraz prawo odmowy zgody na udział Wystawcy w Imprezie bez podawania przyczyn. 

4. Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników prowadzonych 
przez siebie działań w trakcie Imprezy. 

5. Na terenie Imprezy w czasie jej trwania niedozwolone jest prowadzenie jakiejkolwiek 
działalności komercyjnej i handlowej. Wystawca ma prawo reklamy i różnych form promocji 
swoich działań w obrębie wynajętej powierzchni, o ile nie zakłóca ona działalności innych 
uczestników Imprezy. 

6. Wystawca nie może, bez zgody Organizatora zająć większej powierzchni niż określona  
w zgłoszeniu. 

7. Wystawca ma obowiązek opuszczenia stoiska i zwrotu wyposażenia Organizatorowi 24 marca 
2019 r. do godziny 16.30 oraz zobowiązany pozostawić teren stoiska uporządkowany i 
czysty. 

§ 6.  WARUNKI ORGANIZACYJNO-PORZĄDKOWE 

1. Stoiska przydzielane są przez Biuro Organizacyjne Imprezy i w tej kwestii nie będą 
uwzględniane żadne roszczenia zgłaszane przez Wystawców. 

2. Przekazanie oraz odbiór stoiska odbywa się na stanowisku Biura Organizacyjnego Imprezy – 
Sektor 3 Szczecin, w godzinach 9.00 11.00 (wydanie stoiska) oraz 16.00 – 16.30 zdanie 
stoiska. 



 

3. Wystawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia wyposażenia stoiska, powstałe w trakcie 
trwania Imprezy z winy Wystawcy. 

4. W razie zaginięcia lub zniszczenia jakichkolwiek elementów wyposażenia, Wystawca 
zobowiązany jest uiścić karę umowną w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 
00/100). 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzież mienia Wystawców oraz zniszczenia 
powstałe w wyniku działania czynników atmosferycznych, przerw w dostawie prądu, aktów 
wandalizmu oraz innych przyczyn losowych, niezależnie od podejmowanych przez 
Organizatora działań mających na celu zapobieganie i minimalizację powyższych zagrożeń. 

6. Za rzeczy własne pozostawione przez Wystawcę, Organizator nie ponosi odpowiedzialności  
i elementy te mogą zostać zagospodarowane przez Organizatora bez prawa roszczeń ze 
strony porzucającej mienie. 

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Dzieci w wieku do 12 lat mogą uczestniczyć w Imprezie jedynie pod opieką osób dorosłych. 
2. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do przestrzegania decyzji i poleceń Organizatora. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu usług oferowanych w dniu Imprezy. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy z przyczyn od niego niezależnych. 
5. Regulamin, bieżące informacje dotyczące Imprezy oraz wszystkie komunikaty Organizatora 

dostępne są na stronie:  www.sektor3.szczecin.pl 
6. Ostateczna interpretacja zapisów Regulaminu należy do Organizatora. 
7. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964r. – Kodeks Cywilny. 

 


