Regulamin sprzedaży
Chełmno - 23 czerwca 2019, ul. Grudziądzka
1. Regulamin niniejszy określa zasady udziału Sprzedawców prowadzących działalność handlową
podczas wydarzenia „Lato, muzyka, zabawa. Wakacyjna trasa Dwójki 2019” organizowanego we
współpracy z TVP.
2. Organizatorami sprzedaży jest Chełmiński Dom Kultury zwany dalej Organizatorem.
3. Warunkiem uzyskania statusu Sprzedawcy jest akceptacja regulaminu oraz przesłanie formularza
dostępnego na stronie chdk.pl, w terminie do 18.06.2019 r.
zawierającego następujące informacje:  nazwa  adres  osoba do kontaktu z Organizatorem 
rodzaj oferowanych produktów  fotografia prezentująca stoisko/gadżety
3. Organizator zastrzega, że sprzedaż dotyczy określonego asortymentu, tj. zabawki, gadżety, balony,
elementy świetlne, akcesoria okazjonalne i inne, wpisujące się w strefę sprzedaży.
4. Organizator ma prawo wyboru zainteresowanego, odmowy wyboru zainteresowanego lub części
jego zgłoszenia (np. co do asortymentu) bez podawania uzasadnienia stanowiska.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu naboru Sprzedawców.
6. Działalność handlowa odbywać się będzie przy ul. Grudziądzkiej, w dniu 23 czerwca (niedziela).
Godziny obowiązkowe sprzedaży:  otwarcie: dowolnie, nie później niż 16:00  zamknięcie: 22:00, nie
później niż 23:00.
7. Organizator może przedłużyć lub skrócić czas działania poszczególnych stoisk w wyniku
indywidualnych ustaleń z poszczególnymi Sprzedawcami.
8. Sprzedawca organizuje swój punkt sprzedaży w miejscu wyznaczonym przez Organizatora.
9. Organizator nie dopuszcza do sprzedaży produktów alkoholowych na stoiskach.
10. Wyznaczone miejsce przeznaczone jest wyłącznie temu Sprzedawcy, który jest za niego
odpowiedzialny, co oznacza, iż jest on zobowiązany utrzymywać w jego obrębie wysoki poziom estetyki
i porządku. W godzinach pracy stoisk, a szczególnie po ich zakończeniu Sprzedawca zobowiązany jest
do posprzątania odpadów w jego obrębie. Odpady muszą być wyrzucane wyłącznie do przeznaczonych
do tego pojemników.
11. Na terenie wydarzenia obowiązuje zakaz wystawiania i reklamy towaru poza udostępnionym
miejscem wystawienniczym.
12. Przydział lokalizacji wynika z planu logistyczno – organizacyjnego. Organizator wyznacza układ
kierując się dbałością o jakość imprezy oraz zadowolenia i bezpieczeństwa uczestników oraz osób
odwiedzających.
13. Organizator zastrzega sobie prawo czasowego wyłączenia z działalności stoiska Sprzedawcy bez
podawania uzasadnienia.
14. Sprzedawca odpowiada za bieżące utrzymanie porządku i czystości stoiska.
15. Organizator zabrania spożywania alkoholu na stoisku, palenia tytoniu oraz wymaga zachowania
zasad wysokiej kultury osobistej.

16. Organizator pobiera jednorazową opłatę za możliwość udziału Sprzedawcy:
 w wysokości 200 zł (netto) – stoisko 3x3 m
 w wysokości 400 zł (netto) – powyżej 3x3 m
Dane do przelewu Sprzedawca otrzyma od Organizatora po akceptacji zgłoszenia. Opłata powinna
nastąpić przelewem, najpóźniej do dnia 19 czerwca 2019 r. W przypadku braku wpłaty w terminie,
Organizator ma prawo cofnąć akceptację udziału Sprzedawcy.
17. Sprzedawca ubezpiecza artykuły handlowe, reklamowe, urządzenia wystawowe i techniczne we
własnym zakresie.
28. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, wandalizmem, działaniem sił
przyrody i innymi przyczynami losowymi.
19. Do obowiązków Sprzedawcy należy:
a. zorganizowanie dostawy i montaż stoiska od godziny 9:00 do 15:00 w dniu 23 czerwca 2019 oraz
opuszczenie miejsca handlowego do godziny 24.00, nie wcześniej jednak, niż przed 22:00
b. zapewnienie rezerw towaru gwarantujących całodzienne zaopatrzenie,
d. przestrzegania Regulaminu Sprzedaży i wskazań Organizatora.
20. Podczas trwania sprzedaży będzie wyznaczona osoba ze strony Organizatora. Kontakt:
edyta.zarebska@chdk.pl; 531 314 420.
21. Uczestnictwo w sprzedaży jest równoznaczne z udzieleniem zgody na nagrywanie, fotografowanie
filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu oraz wykorzystywanie wizerunku Sprzedawcy dla
celów promocyjnych, takich jak publikacja na stronach internetowych, w publikacjach pisemnych,
materiałach promocyjnych Organizatora.
22. Zgodnie z art.24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922) informujemy, iż Administratorem danych osobowych Sprzedawcy
jest Chełmiński Dom Kultury są z siedzibą w przy ul. Dworcowej 40a, 86-200 Chełmno. Dane osobowe
Sprzedawców przetwarzane będą w związku z jego organizacją oraz w celach statystycznych i nie będą
udostępniane innym podmiotom. Sprzedawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz
ich poprawiania.
23. Podanie Organizatorowi danych osobowych jest dobrowolne.
24. Dokonanie zgłoszenia jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z zapisami niniejszego
Regulaminu i ich akceptacją.
25. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym momencie, o czym
niezwłocznie poinformuje wszystkie osoby zainteresowane oraz umieści informacje na stronie
internetowej www.chdk.pl.
26. Potwierdzenie wysłania opłaty jednorazowej oraz podpisany niniejszy Regulamin jest warunkiem
udziału w sprzedaży w dniu 23 czerwca 2019.
27. Pytania prosimy kierować na adres mailowy: edyta.zarebska@chdk.pl
28. Przypadki nieuwzględnione w Regulaminie będą rozstrzygane na podstawie Kodeksu Cywilnego
i innych właściwych przepisów obowiązującego prawa.

29. Egzekwowanie ww. Regulaminu powierza się Organizatorowi jak również Policji i Straży
Miejskiej.

