
 

 

                         Regulamin 

Festynu Organizacji Pozarządowych i leszczyńskich instytucji 

oraz firm zaangażowanych społecznie 

 

I.  Czas i miejsce 

Termin: 17 września 2016 

Godziny : od 12:00-18:00 

Miejsce: Leszno, Lotnisko 

 

II. Organizatorzy 

Miasto Leszno 

Aeroklub Leszczyński 

 

III. Partnerzy 

Partnerzy: organizacje pozarządowe - fundacje, stowarzyszenia, kluby sportowe, spółdzielnie 

socjalne, leszczyńskie instytucje, przedszkola, szkoły, jednostki miejskie i podmioty 

zaangażowane społecznie 

IV. Cele Festynu 

Głównym celem Festynu jest promowanie organizacji pozarządowych i leszczyńskich instytucji 

oraz firm zaangażowanych społecznie działających na rzecz mieszkańców Miasta Leszna oraz ich 

wzajemna integracja. 

V. Ogólne warunki uczestnictwa (goście, turyści, mieszkańcy) 

1. Wstęp na Festyn jest nieodpłatny. 

2. Organizatorzy imprezy zapewniają opiekę ratowników medycznych. 

 

 

 



 

 

 

VI. Ogólnie przepisy organizacyjne dla uczestników (dot. wystawców): 

1. Miejsca na terenie imprezy wskazywane są poszczególnym wystawcom przez 

przedstawicieli Organizatorów w dniu imprezy lub w miarę możliwości przed imprezą 

zgodnie z planem sytuacyjnym (harmonogramem festynu) zamieszczonym na 

www.leszno.pl i dostępnym w dniu imprezy w punkcie informacyjnym usytuowanym 

na lotnisku. 

2. Przydział stoisk przez Organizatorów jest ostateczny i nie podlega negocjacji. 

Organizatorzy zapewniają stoliki i krzesła. Wystawcy, którzy zgłosili zapotrzebowanie na 

prąd, muszą zapewnić sobie przedłużacze. 

3. Wjazd na parking dla Wystawców od ulicy Szybowników, dla mieszkańców i gości 

od ul. Kosmonautów. 

4. Zasady korzystania ze stoiska oraz przestrzeni na lotnisku: 

a). Wystawca zobowiązany jest do utrzymania estetycznego wyglądu stoiska, porządku i 

czystości  oraz zapewnienia ciągłej obsługi i stałego nadzoru nad mieniem. Wystawca 

ubezpiecza artykuły wystawiane na stoiskach na własny koszt i ryzyko. Organizatorzy nie 

ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia towarów przed, po i w trakcie trwania 

Festynu. 

        b).  Wystawca zobowiązany jest do: 

- nieodstępowania powierzchni użyczonego stoiska innym użytkownikom, 

- reklamowania organizacji/instytucji, szkoły  jedynie w obrębie wynajętego 

stoiska lub na powierzchni dodatkowej, ustalonej bezpośrednio z Organizatorami, 

c). Wystawca nie może bez zgody Organizatorów dokonywać jakichkolwiek zmian w 

ustawieniu  stoiska i ingerować w sieć energetyczną i nagłośnieniową. Potrzeby 

ewentualnych zmian należy zgłaszać Organizatorom. 

5. Organizatorzy określą plan korzystania z terenu lotniska na podstawie przesłanych 

zgłoszeń przez Wystawców. 

6. Zastrzega się, że nie wszystkie propozycje zgłoszone przez Wystawców zostaną 

uwzględnione w programie festynu. 

7. Wystawcy imprezy mogą instalować swoje stoiska 

a)  od godziny 10:00-11:30, 

b)  stoisko musi być przygotowane do prezentacji przed godziną 11:45, 

c) do godziny 11:30 wystawcy zobowiązani są bezwzględnie do usunięcia pojazdów 

(służących do rozładunku) z terenu imprezy i zaparkowania na Parkingu wyznaczonym 

dla wystawców, 

8. Demontaż stoisk: 

a) od godz. 18.00  

b) należy zachować szczególną ostrożność przy wjeździe pojazdów na lotnisko w celu 

demontażu stoiska i spakowania towaru, 

 

 



 

 

 

9. Wystawca zapewnia 1 osobę, która odpowiada za prezentację organizacji pozarządowej.  

10. Czas trwania imprezy może ulec zmianie. 

11. Organizatorzy mają prawo do wyłączenia z imprezy stoiska lub towarów niezgodnych z 

charakterem Festynu oraz niezgodnych opisem podanym w zgłoszeniu. 

VII.  PRZEPISY PORZĄDKOWE I ORGANIZACYJNE 

1. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub zaginięcia elementów wyposażenia 

przekazanego przez organizatora, Wystawca ponosi konsekwencje finansowe, pokrywając 

pełną ich wartość wg cen aktualnie obowiązujących, podanych przez Organizatorów, w 

terminie 14 dni od daty zakończenia festynu. 

2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne kradzieże i szkody dokonane 

przez innych uczestników imprezy. 

3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe  

w trakcie trwania imprezy nie z jego winy. 

4. Organizatorzy nie odpowiadają za szkody spowodowane ogniem, wichurą, uderzeniem 

pioruna, eksplozją, zalaniem wodą i innymi przyczynami losowymi.  

5. Wystawca musi przestrzegać zaleceń porządkowych i przepisów bezpieczeństwa. 

6. Wystawca we własnym zakresie zapewnia transport oraz wyposażenie i rekwizyty we 

wszystkich deklarowanych przez siebie częściach festynu. 

7. Parkowanie i wjazd w trakcie trwania festynu dozwolony tylko i wyłącznie w 

oznakowanych miejscach. 

8. Parkowanie w okolicy lotniska jest możliwe na zasadach określonych w kodeksie 

drogowym i w miejscach do tego wyznaczonych. 

9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzedaż prowadzoną przez Wystawców 

w ramach festynu, w szczególności nie można kierować do nich reklamacji lub zwrotów 

nabytych towarów.  

10. Organizatorzy mają prawo do wyłączenia z imprezy stoiska lub towarów niezgodnych z 

charakterem festynu oraz niezgodnych opisem podanym w zgłoszeniu. 

11. W przypadku zaistnienia sytuacji zmuszającej Wystawcę do rezygnacji z udziału 

w imprezie jest on zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Organizatorów 

o rezygnacji z udziału, nie później niż do godz. 8:00 rano w dniu imprezy. 

12. Organizatorzy imprezy zapewniają opiekę ratowników medycznych.  

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wystawca zobowiązany jest do podpisania (listy obecności) zgody na przetwarzanie 

danych osobowych oraz zgody na przetwarzanie wizerunku do celów dokumentacji i 

promocji festynu. 

2. Reklamacje złożone po zakończeniu festynu nie będą uwzględniane.  

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo – w przypadku zaistnienia okoliczności od nich 

niezależnych – do odwołania, skrócenia lub częściowego zamknięcia Festynu. W takich 

przypadkach Wystawcy nie otrzymają zwrotu poniesionych kosztów. 

Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym REGULAMINEM, które mogą wynikać  

w związku z festynem, należy konsultować z Organizatorami, a ewentualne spory Organizatorzy 

proponują rozwiązywać  

 


