Prosimy o czytelne wypełnienie
karty i odesłanie jej
w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 1 sierpnia 2020 r.!

--------------------------------------------------------------------

Dodatkowe uwagi i prośby do organizatorów:

-----

Dokładny opis asortymentu.

Prosimy o odcięcie, wypełnienie i przesłanie
załączonej obok karty zgłoszenia
na adres organizatora giełdy:
JARMARK Mi-Fo-RA 2020
LWÓWECKI OŚRODEK KULTURY
UL. PRZYJACIÓŁ ŻOŁNIERZA 5
59 - 600 LWÓWEK ŚLĄSKI
tel. (75) 782 - 45 - 32
fax (75) 782 - 45 - 31
e-mail:
lok@lwowekslaski.pl
Kierownik Biura Organizacyjnego
tel. 0608 032 317

Baza noclegowa
Noclegi dla uczestników Giełdy Minerałów:
Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych
w Lwówku Śląskim, ul. Parkowa 5.
Pokoje 2, 3, 4 - osobowe, łazienki i sanitariaty,
Parking na terenie Ośrodka.
Rezerwacja telefoniczna:
tel. (75) 782 - 45 - 25
Grupa plastyczna Pławna 9
Osada artystyczna Dariusz Miliński
Pławna 9 (7 km od Lwówka Śląskiego)
kom. +48 793 793 638

MiFoRA
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Giełda
Rzemiosła
Artystycznego
i Produktów
Regionalnych
Mi-Fo-RA
2020
Lwówek Śląski
rynek miejski
15 -16 sierpnia 2020 r.

ZGŁOSZENIE

§1
Warunkiem otrzymania stoiska na Giełdzie Rzemiosła Artystycznego „Mi-Fo-RA
2020” jest:
1 - przesłanie do biura organizacyjnego „Mi-Fo-RA 2020” czytelnie
(drukowanymi literami) i poprawnie (we wszystkich rubrykach) wypełnionej
karty zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 sierpnia 2020 r.
(karty zgłoszenia przesłane po terminie będą przyjmowane na listę
rezerwową),
2 - otrzymania od organizatora potwierdzenia pocztą tradycyjną lub e-mailem
lub telefonicznie przyznania stoiska (ze względu na ograniczoną ilość
miejsc o jego przyznaniu zadecyduje kolejność nadsyłania zgłoszeń oraz
atrakcyjność asortymentu),
3 - zaakceptowanie przez wystawcę regulaminu „Mi-Fo-RA 2020” potwierdzone
własnoręcznym podpisem,
4 - zaakceptowanie przez wystawcę zasad sanitarnych obowiązujących
uczestników jarmarku w trakcie trwania stanu epidemii potwierdzone
własnoręcznym podpisem - (załącznik nr 1).
§2
Dla wystawców zakwalifikowanych do wzięcia udziału w „Mi-Fo-RA 2020”
organizator zapewnia:
1 - miejsce do ustawienia namiotu zgodnie z wymiarami podanymi w karcie
zgłoszenia (wszystkie miejsca są równorzędne i prawo do ich wyznaczania
posiada wyłącznie organizator).
2 - możliwość korzystania z energii elektrycznej gniazdo 230V w odległości do
50mb (pod warunkiem zaznaczenia takiej potrzeby przez wystawcę w karcie
zgłoszenia).
3 - możliwość prezentacji i sprzedaży w ciągu dwóch dni:
15.08 (sobota)
16.08 (niedziela)

godz. 10.00 - 20.00
godz. 10.00 - 18.00

§3
Wystawca jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania harmonogramu
montażu, prezentacji
i demontażu ekspozycji:
1 - przyjazd wystawców:
15.08. (sobota) od 6.00 - 10.00 (montaż namiotu i przygotowanie stoiska
przed otwarciem giełdy dla zwiedzających)
2 - prezentacja ekspozycji dla zwiedzających:
15.08. (sobota) od 10.00 do 20.00
16.08. (niedziela) od 10.00 do 18.00
3 - zabezpieczenie ekspozycji/demontaż stoiska:
15.08. (sobota) od 20.00 do 22.00
16.08. (niedziela) od 18.00 do 22.00
§4
Postój samochodów na terenie giełdy jest możliwy wyłącznie w czasie
przewidzianym na montaż demontaż i zabezpieczenie ekspozycji.
Pozostawienie przez wystawcę samochodu na terenie giełdy
w czasie wykraczającym poza ustalone godziny jest równoznaczne z
naruszeniem zasad regulaminu „Mi-Fo-RA 2020”.

§6
Wysokość obowiązujących opłat za stoiska „Mi-Fo-RA 2020”:
- za przyznane miejsce pod stoisko z wyrobami rzemiosła lub rękodzieła
artystycznego:
opłata wynosi 70 zł + VAT za metr bieżący stoiska.
§7
Wystawca uczestniczący w „Mi-Fo-RA 2020” jest zobowiązany:
1 - posiadać kartę wjazdową wystawioną przez organizatora imprezy i
przekazaną wystawcy wraz z decyzją o przyznaniu stoiska.
2 - zabezpieczyć teren przyznany pod stoisko aby wyeliminować ryzyko
zniszczenia powierzchni (zalanie tłuszczem, zniszczenie bruku, trawy,
roślin itp.);
3 - utrzymywać stoisko na odpowiednim poziomie estetycznym;
4 - posiadać własną rozdzielnię prądu wraz z odpowiednimi zabezpieczeniami
oraz przedłużacz elektryczny o odpowiednim przekroju i długości w
zależności od pobieranej mocy;
5 - posiadać niezbędną ilość koszy na odpady zależną od rodzaju stoiska;
6 - posiadać odpowiednie dla stoiska zabezpieczenie p.poż. (gaśnice itp.);
7 - posiadać wszelkie wymagane, związane z prowadzonym stoiskiem
uzgodnienia prawne i zezwolenia;
§8
Na stoiskach Giełdy Rzemiosła Artystycznego „Mi-Fo-RA 2020” mogą być
prezentowane wyłącznie wyroby artystyczne, rzemieślnicze i rękodzielnicze.
Wystawienie na stoisku innego asortymentu niż w/w pociąga za sobą utratę
stoiska i skreślenie z listy wystawców „Mi-Fo-RA 2020”.
§9
Wystawca jest zobowiązany do pozostawienia terenu otrzymanego pod stoisko
w stanie nie zmienionym. W gestii Wystawcy jest zabezpieczenie otrzymanego
terenu przed uszkodzeniem (uszkodzenia mechaniczne, zalanie olejem,
uszkodzenie bruku, trawy, roślin itp.). W przypadku uszkodzenia przez
Wystawcę terenu otrzymanego pod stoisko organizator obciąży Wystawcę
kosztami naprawy.
§ 10
Wystawca jest zobowiązany do przestrzegania ustalonego w § 3
harmonogramu giełdy.
Opóźnienie otwarcia stoiska a także opuszczenie przyznanego stoiska przed
zamknięciem giełdy bez usprawiedliwienia, może skutkować utratą miejsca i
przeniesieniem na listę rezerwową.
§ 11
Wystawca który otrzymał potwierdzenie udziału w „Mi-Fo-RA 2020”, a z
przyczyn losowych nie może w niej uczestniczyć, zobowiązany jest do
niezwłocznego powiadomienia organizatora o rezygnacji z przyznanego
stoiska.
§ 12
Organizator zastrzega sobie prawo do wszelkich zmian w regulaminie imprezy i
organizacji stoisk oraz odwołania imprezy w przypadku zmian wytycznych
dotyczących reżimu sanitarnego podczas SARS-COV-2
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Regulamin Giełdy Rzemiosła Artystycznego „Mi-Fo-RA 2020”

§5
Pełną opłatę (bez względu na czas pobytu) za stoisko, wystawca winien
bezwarunkowo uiścić
w pierwszym dniu giełdy w kasie organizatora.

Karta zgłoszenia
Zgłaszam uczestnictwo w Giełdzie
Rzemiosła Artystycznego Mi-Fo-RA 2020
w dniach 15 - 16 sierpnia 2020 r.
Zamawiam miejsce pod stoisko:
długość (m):

głębokość (m):
W cenie 70 zł + VAT za metr bieżący (długość
frontu stoiska)
Pobór en. elektr. (kW):
Nazwa firmy/imię i nazwisko wystawcy, adres:

Imię i nazwisko osoby reprezentującej firmę/wystawcę:

e-mail __________________________________
Telefon kontaktowy ________________________
Oświadczam, że zapoznałem(łam) się z regulaminem Giełdy Rzemiosła
Artystycznego Mi-Fo-RA 2020 oraz akceptuję wszystkie jego warunki.
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

Podpis:

---

Szanowni Państwo!
Giełda Rzemiosła Artystycznego, na którą zapraszamy, jest integralną częścią
Lwóweckiego Jarmarku „Mi-Fo-RA 2020” organizowanego w Lwówku Śląskim w
dniach 15-16 sierpnia 2020r. jako alternatywy zawieszonego z powodów
trwającej pandemii Lwóweckiego Lata Agatowego.
W oczekiwaniu na lepszy czas i powrót do normalności, pragniemy w tym roku
choćby w niewielkiej części, w kameralnych warunkach Jarmarku, odtworzyć
niezwykłą atmosferę, którą tworzycie Państwo każdego roku w trakcie LLA
realizując swoje pasje i prezentując niezwykle kolorowe ekspozycje.

...................................................

