
REGULAMIN STANOWISK WYSTAWIENNICZYCH  
 

§ 1 

Cel wydarzenia 

1. Kultywowanie tradycji dożynkowej, utrwalanie obyczajów, zainteresowanie mieszkańców  

i turystów dziedzictwem kulturowym naszego regionu. 

2. Promocja regionalnych wyrobów, przedmiotów użytkowych i artystycznych o charakterze 

dożynkowym oraz stworzenie przestrzeni dla wytwórców, rękodzielników i artystów. 

 

§ 2 

Organizator 

Organizatorem Dożynek Gminy Łęczna jest Gmina Łęczna oraz Centrum Kultury w Łęcznej. 

 

§ 3 

Miejsce i termin 

1. Dożynki Gminy Łęczna odbędą się na placu przed Urzędem Miejskim w Łęcznej, przy placu 

Kościuszki 5 w dniu 28.08.2022 r. 12.00 – 22.00. 

2. Montaż stoisk i wjazd na teren dożynek możliwy jest od godziny 9.00 i musi zostać zakończony 

do godziny 11.30. 

3. Wystawcy powinni przygotować swoje stoiska w taki sposób i w takim czasie, aby osoby 

uczestniczące w dożynkach mogły zapoznać się z ofertą i dokonać transakcji z wystawcami. 

Wystawcy mają obowiązek obsługiwać stoiska przez minimum 5h licząc od godz. 13.00. 

 

§ 4 

Zasady udziału 

1. Wystawcy zainteresowani udziałem w Dożynkach Gminy Łęczna powinni wypełnić KARTĘ 

ZGŁOSZENIOWĄ i skontaktować się telefonicznie z organizatorem w celu potwierdzenia 

rezerwacji powierzchni handlowej: Urząd Miejski w Łęcznej - tel. 81-535-86-03. 

2. Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Łęczna oraz sołectwa Gminy Łęczna wystawiają 

swoje stoiska nieodpłatnie. Pozostali wystawcy mogą brać udział w imprezie odpłatnie, licząc 



100,00 zł netto za każdy rozpoczęty metr bieżący stoiska i po opłaceniu wystawionej przez 

Centrum Kultury w Łęcznej faktury.  Brak wniesienia opłaty powoduje anulowanie rezerwacji. 

3. Organizator po otrzymaniu zgłoszenia dokonuje jego weryfikacji. 

4. Zgłoszenia przyjmowane są do 24.08.2022 r. 

5. Na terenie wystawienniczym obowiązuje zakaz parkowania pojazdów za wyjątkiem sytuacji 

opisanej w §3 pkt 2. Wystawcy powinni przeparkować swoje pojazdy niezwłocznie po 

rozstawieniu stoiska. 

6. Wystawca zapewnia we własnym zakresie oraz w ramach swojego zapotrzebowania namiot, 

stoliki, krzesełka, oświetlenie stoiska oraz prąd. 

7. Wystawca zobowiązany jest do przyozdobienia namiotu lub stoiska we własnym zakresie. 

8. Wystawca nie może zajmować większej powierzchni niż zgłoszona w formularzu. 

9. Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, sanitarnych, 

ochrony środowiska, a także ponosi odpowiedzialność prawną za swój asortyment. 

10. Wystawca wyraża zgodę na wykonywanie i wykorzystywanie w mediach zdjęć stoiska, 

asortymentu i osób obsługujących. Zdjęcia posłużą promocji wydarzenia. 

11. Wystawca jest zobowiązany do utrzymania stoiska wraz z najbliższym otoczeniem w 

estetycznym i uporządkowanym stanie. Należy na bieżąco usuwać odpady, w tym pozostałe 

po montażu/demontażu oraz jego zaopatrzeniu/wyposażeniu. 

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobach i w mieniu wystawcy 

spowodowane czynami przestępczymi, niedozwolonymi, przerwami w dostawie prądu oraz 

siłą wyższą, np. pożarem, eksplozją, uderzeniem pioruna, wichury, zalaniem wodą. 

13. W przypadku niestosowania się do regulaminu, organizator może usunąć wystawcę z 

udziału w wydarzeniu. W takiej sytuacji opłata o której mowa w § 4 pkt 2. nie zostanie 

zwrócona wystawcy. 


